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BOEKBESPREKING
Forests in trouble

A review of the status
of the tempërate
forests worldwide
Auteur: N. Dudley
Uitgave: World Wide Fund for Nature, 1992.
Vergeleken met de grote aandacht voor het
verdwijnen van de tropische regenwouden
krijgen de bossen in boreale en gematigde
streken weinig aandacht. Veelal wordt
aangenomen dat de instandhouding en het
duurzaam beheer van deze bossen voldoende is
gewaarborgd. Het in oktober 1992 verschenen
rapport van het WWF komt echter tot een geheel
andere conclusie.

gelijk perspectieven voor een meer praktische toepassing van het begrip biodiversiteit.
Bossen in de gematigde zone worden momenteel
vooral vanwege houtproduktie gewaardeerd; sustaineable yield wordt daarbij vaak gebruikt als indicator voor sustainable management. Andere functies worden ondergewaardeerd; voor een goede
belangenafweging zijn dringend financiële criteria
nodig.
Interessant zijn hierbij de tabellen met het recreatief
belang van bosgebieden. Daaruit blijkt o.a. dat in
België 9,5 % en in Nederland 100 % van het bos van
belang is voor recreatie. Helaas ontbreken criteria
op grond waarvan het recreatief belang is bepaald.

Het belang van bossen in de gematigde en boreale
zone wordt vooral afgemeten aan de biodiversiteit,
o.a. vanwege de ecologische stabiliteit, het toekomstig evolutie-potentieel en de huidige en toekomstige menselijke behoeften. Verlies aan areaal wordt
gezien als belangrijke oorzaak van het uitsterven of
afnemen van kwetsbare soorten.

Voor houtverwerking wordt een verschuiving vastgesteld van zaaghout naar pulp en cellulose, met
als gevolgen kortere omlopen en grootschaliger
oogstoperaties. De negatieve aspecten van deze
ontwikkelingen vormt voor WWF een belangrijk aandachtspunt. Van de kapsystemen wordt kaalkap
vergeleken met selectieve kap (merkwaardig daarbij is dat het hakhout systeem wordt gezien als het
meest algemeen in Europa). Selectieve kap zou in
Europese bossen leiden tot een relatief hoge biodiversiteit, sociale en esthetische waarden en een
marktbaar produkt (hout).
Kaalkap is echter het overheersende bedrijfsvorm
en "old growth" en oerbossen zijn in Europa vrijwel
geheel verdwenen.
Studies over effecten van (kaal)kap zijn vaak beperkt tot grotere diersoorten; voor kleinere dieren is
veel te weinig kennis aanwezig om hierover uitspraken te doen.
Impliciet wordt de suggestie gewekt dat ingrijpen in
bosecosystemen niet verantwoord is wanneer niet
alle effecten op alle organismen volledig bekend
zijn. De praktische uitwerking van de vraag wanneer kap wel acceptabel is vormt zonder twijfel een
twistpunt en een uitdaging voor de komende jaren.

Het begrip biodiversiteit kent echter nog veel beperkingen; het lijkt vooralsnog meer een theoretisch
denkmodel dan een praktisch toepasbaar concept.
Zo is meer soorten niet per definitie beter. Dit wordt
nog eens onderstreept door de interessante, maar
nogal anecdotische voorbeelden. Hieruit blijkt dat
met name de kennis van veel (kleine) bosorganismen nog zeer beperkt is.
Een nadere uitwerking van biodiversiteit op wereldschaal naar deelgebieden (werelddelen, klimatologische zones, vegetatie-formaties) en koppeling
270 met een sysyteem van land-use-planning biedt mo-

In beheerde bossen en "plantértions" wordt -althans
volgens het rapport- het bostype ingrijpend gewijzigd (exoten of monocultures) en vindt vernietiging
van biotoop, bodemerosie en verzuring van waterlopen plaats; door toename van ziekten en plagen
neemt ook het gebruik van chemische middelen
toe. Het resultaat is esthetisch niet om aan te zien.
Dit (overdreven) sombere beeld onstaat door opeenstapeling van alle denkbare negatieve aspecten. De positieve aspecten van deze beheerde bossen en plantages blijven (bewust?) onderbelicht.
Gezien het ontbreken van oerbossen en "old

De status van de bossen wordt vooral in de vorm
van tabellen gepresenteerd. Zeer illustratief zijn
daarbij de tabellen met het aandeel "old growth"
bossen (West Europa 1 %, Noorwegen 3%, USA 15
%, Nieuw Zeeland 25 %) en de arealen aan "beschermde bossen" (totaal 133 miljoen ha op 3.335
miljoen ha bos, dat is ca 4 %).
Voor het definiëren van de kwaliteit van de bossen
worden vier criteria gehanteerd, te weten authenticiteit (natuurlijke soortensamenstelling, leeftijden,
dood hout, ouderdom bosgebied), gezondheid (vitaliteit), milieu-waarde (biodiversiteit, bescherming
van bodem en water, stabilisatie klimaat) en waarde
voor de mens (hout, bijprodukten, recreatie).
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growth" in Europa en de bepaald niet onbelangrijke
natuurwaarden in de beheerde bossen zou een wat
meer genuanceerde benadering voor de hand hebben gelegen.
De mogelijkheden voor meervoudige functievervulling van bossen worden gerelateerd aan het beschikbaar areaal bos en druk op het grondgebruik.
Bij een beperkte hoeveelheid land (West-Europa)
wordt een verweving van functies het meest wenselijk geacht. Bij ruime beschikbaarheid van land
(Nieuw Zeeland) is scheiding van functies aantrekkelijker.
Bij de bedreigingen door verandering van klimaat
en luchtverontreiniging wordt geconstateerd dat er
sprake is van multiple stress. Dit wordt gepresenteerd als een ecologisch acceptabele verklaring,
maar met de kanttekening dat er nog veel vragen
zijn, o.a, over de rol van afzonderlijke factoren. Veel
gewicht wordt toegekend aan de berekeningen van
Nilsson (tabel 8.1), die bijgroeidalingen van ca 25 %
aangeeft voor verschillende Europese landen. Van
recente studies over hogere bijgroei wordt echter
geen gewag gemaakt.
Van de maatregelen ter beperking van de ellende
wordt vrij optimistisch melding gemaakt van aanpassing in soortenkeus (Blauwspar ipv fijnspar in
Tsjechie), terwijl bekalken als noodmaatregel zeer
kritisch wordt bekeken.
A!s alternatief worden ook de mogelijkheden van
brandhout en energie uit biomassa belicht. Duidelijk
is hier het dilemma tussen het vinden van relatief
schone vernieuwbare energie en de nadruk op
eventuele milieugevolgen van energieplantages.
De internationale wetgeving vormt een belangrijke
basis voor bescherming. Een aantal internationale
conventies, (zoals bijvoorbeeld Bern, European natural habitats) bieden enig houvast. Ook het nationale bosbeleid is in veel landen wel gericht op een
zekere mate van bescherming. Belangrijk in dit ver-

band is de ook de uitbreiding van de ITTA-overeenkomst tot alle hout, ook uit gematigde bossen.
Voor het toekomstig beleid is het van belang om
bossen niet als losse elementen te beschouwen
maar als onderdeel van een netwerk. De samenhang kan verband houden met genetisch-evolutionaire aspecten, met ecologische interactie (trekvogels, waterbeheer en klimaatverandering o.a) of met
menselijke invloeden (oa op bosgeschiedenis en
hoeveelheid oud bos).
Het rapport is tamelijk pretentieus: er worden stevige uitspraken gedaan over alle bossen buiten de
keerkringen en voor een uiteenlopende reeks van
bostypen. Hierdoor onstaat echter een goed overzicht van de problemen op mondiale schaal; bovendien is de vergelijking tussen de verschillende werelddelen nuttig en informatief.
Door het overzicht van alle mogelijke bedreigingen
voor zeer uiteenlopende bostypen ontstaat wel de
indruk van "doemdenken". Regionale uitwerkingen,
zoals ook in het rapport worden voorgesteld kunnen
dit bezwaar ondervangen en een wezenlijke bijdrage leveren tot de bescherming van kwetsbare gematigde en boreale bossen.
In Nederland ontbreken oerbossen volledig, de oppervlakte bos is uiterst beperkt en bovendien nog
zeer versnipperd en ook van het bos afhankelijke inheemse volken ontbreken.
Toch zijn ook in de Nederlandse situatie de bescherming van oude bosgroeiplaatsen, kleinschalig
beheer en meervoudig gebruik belangrijke aspecten. Daarnaast is het raport zeker van belang als impuls voor de discussie over duurzaamheid en de
verschillende functies van bossen. De keuze tussen
absolute bescherming en het benutten van hout als
natuurlijke hulpbron zal ongetwijfeld nog vele pennen in beweging brengen.
G.v.T.
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