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Forestry Handbook for British Columbia. The Forest Club, University of British Columbia, Vancouver. 2nd editiorï, 1959: 800 pp. $ 7,35.
De organisatie van de bosbouwstudenten van de Universiteit van Brits Columbia heeft
het originele idee opgevat om hun leermeesters te overtreffen door zelf een handboek uit
te geven, dat aan de huidige eisen van de bosbouwpraktijk voldoet. In 1953 verscheen de
eerst druk van 350 bladzijden. Het succes was zo groot, dat het handboek reeds in 1956
was uitverkocht. Gestimuleerd door dit grote succes werd reeds in 1953 een studentenwerkgroep gevormd om een herdruk voor te bereiden. Deze tweede druk vertoont aanmerkelijke verbeteringen wat betreft de technische behandeling der onderwerpen en de
opname van verschillende praktische toepassingen en problemen. De bosbouwstudenten
hebben zelf de tekst van alle hoofdstukken verzorgd, waarbij rijkelijk een beroep is gedaan op deskundigen en praktici. Vele verspreide en waardevolle gegevens zijn in dit
handboek bijeengebracht uit weinig bekende wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke
publikaties. Voorts is gestreefd naar overzichtelijkheid, eenvoud, beknoptheid en volledigheid, waardoor dit handboek is uitgegroeid tot een zeer waardevolle bijdrage voor
alle kringen van bosbouwers en zowel geschikt is voor de dagelijkse praktische problemen als voor een meer fundamenteel gericht onderzoek.
Het handboek is verdeeld in 7 hoofdstukken, die kunnen worden beschouwd als de
specialisatie-richtingen in de Amerikaanse bosbouw. De terra „forestry" is veel omvattender dan het Nederlandse begrip „bosbouw". Onder „forestry" worden niet enkel de
houtteelt en het beheer van het bos verstaan, doch ook het gehele gebied van dé houttechnologie, de verwerking en toepassing van houtprodukten. Vaak wordt hieronder
mede verstaan de regeling van de jacht (game management), het beheer van de boswachter!) (range management) en de drinkwaterwinning op beboste gebieden (watershed
management).
Achtereenvolgens worden de volgende hoofdstukken behandeld:
1) Bosexploitatie {„Forest harvesting") (2—138)
Hierin wordt de gehele bosexploitatie behandeld vanaf het ontwerpen en inmeten van
aan- en afvoerwegen en de verschillende kabelsystemen voor houtuitsleep tot het gebruik
van machines en tractoren met hun kostenberekeningen en veiligheidsvoorzieningen. Ook
worden in het kort de algemene houtkeuringsreglementen weergegeven, volgens welke
de gevelde stammen worden gekeurd naar sortiment, kwaliteit en kwantiteit. In een kort
bestek kan men zich hier een goed begrip vormen omtrent de meest gebruikelijke exploitatie-methoden en de daarbij passende gespecialiseerde werktuigen en technieken. Voor
een onontsloten land als de Westkust van Noord-Amerika, met zijn uitgestrekte reserves
aan maagdelijk oerwoud, is een gedegen kennis van alle aspecten van de bosexploitatie
een eerste vereiste.
2) Bosproducten („Wood products") (140—188)
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in houttechnologie (waaronder houtanatomie, physische
houteigenschappen en technische toepassingen der verschillende houtsoorten), zaaghout,
triplex- en pulphoutsortimenten. Er wordt niet diep ingegaan op de gecompliceerde aspecten der verschillende technologische processen, doch veeleer wordt er naar gestreefd
de hoofdzaken te belichten, die van belang zijn voor de bosbouwer. Voorts geeft dit
hoofdstuk een beeld van de enorme vlucht en ontwikkeling, die de houtverwerkende industrie in Brits Columbia heeft genomen sedert 1950.
3) Houtmeetkunde c.a. („Forest measurements") (190—356)
Achtereenvolgens worden behandeld een inleiding tot de wiskundige statistiek, de verschillende bemonstering s- en inventarisatie-technieken, volume tabellen der voornaamste
houtsoorten, wijzen van opstandsberekening met behulp van ponskaarten en luchtfotogrammetrie. Het is jammer, dat bij de inleiding der wiskundige statistiek niet de geijkte,
internationale symbolen zijn gebruikt, doch overigens is de behandelde stof rechtstreeks
gericht op de praktijk en toegelicht met voorbeelden. De verschillende technieken voor
bosopname en hun statistische foutenberekeningen zijn overzichtelijk en beknopt weergegeven. De inhoudstabellen der verschillende houtsoorten (cubic feet en board feet)
zijn hier bijeengebracht. Voorts wordt een methodiek uitgewerkt, waarbij men lokale
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inhoudstabellen kan opstellen met behulp van slechts een beperkt aantal stamanalysen
van modelbomen. Goed gedocumenteerd wordt de belangrijke rol der luchtFoto-interpretatie en opstandsmeting aan de hand van luchtfoto's uiteengezet. Men kan wel zeggen,
dat de bosexploitatie en het bosbeheer zonder de hulp van luchtfoto-interpretatie en
-kaartering voor schier onoverkomenlijke hinderpalen zou komen te staan.
4) Bosbedrijfsregeling („Rescource management") (357—487)
Behandeld worden: de bosbedrijfsregeling met berekeningen voor de toelaatbare kap,
een verzameling van opbrengsttabellen, een beknopte behandeling van de voornaamste
aspecten van bosbeheer, jachtbeheer en identificatie van wildschade, waterbeheer, parkbosbeheer en recreatie. Gegevens omtrent de waardebepaling van houtopstanden, de
belastingheffing op bosgrond, de wettelijke bepalingen ter regeling van de bosexploitatie en het houtverbruik worden aangetroffen.
5) Houtteelt („Silvics and silviculture") (490—616)
Dit hoofdstuk behandelt de dendrologie, de algemene oekologische eisen der voornaamste houtsoorten, de verschillende kapvormen ten behoeve van bezaaiing, dunning,
lichting, schermkap en leegkap. Een beknopt overzicht van de klassificatie der voornaamste bostypen wordt besloten met conclusies in het belang van een deskundig domeinbeheer.
6) Bosbescherming („Forest protection") (618—677)
De drie grote vijanden van het bos worden hier behandeld: bosbrand, insectenplagen
en ziekten. Vooral de bosbrandbestrijding wordt uitvoerig behandeld: de formatie van
de ploeg, de verschillende bestrijdingstaken der ploegen, het blussingsmaterieel, de
belangrijke rol van chemicaliën, het gebruik van een vliegtuig (en helicopter) voor transport en directe blussingswerkzaamheden. Enkele overzichtelijke tabellen van de verschillende soorten van insectenbeschadigingen en zwamziekten vergemakkelijken de identificatie der beschadigingen ten zeerste. Opmerkelijk zijn de goede illustraties der voornaamste schadelijke bosinsecten.
7) Algemeen („General information") (680—790)
Hierin zijn opgenomen de ,,bushcraft" (raadgevingen voor zelfbehoud in de wildernis
met een lijst van eetbare planten, vang technieken voor wild en hulpsignalen voor vliegtuigen), eerste hulp bij ongelukken, gegevens van de meest recente bosstatistiek van
Brits Columbia, inlichtingen inzake de tewerkstelling en de beroepskeuze in de bosbouw
in staats- en particuliere dienst, en de inhoudsopgave.
Is dit handboek nu van belang voor de Nederlandse bosbouw? Er zijn twee redenen,
die dit werk voor ons bijzonder aantrekkelijk maken, In de eerste plaats vanwege de
vele technische gegevens van belangrijke exoten, zoals douglasspar, Abies grandis en
sitkaspar. Vele, vrijwel ontoegankelijke en weinig bekende gegevens zijn hier voor ons
beschikbaar in een overzichtelijke samenvatting van de ervaringen en kennis, die zijn
opgedaan door onze Amerikaanse collega's. In de tweede plaats verschaft dit handboek
ons een gedocumenteerde en intieme kijk op de bosbouwopleiding in Amerika. Immers
zowel in de indeling in hoofdstukken als In de wijze van behandeling der verschillende
onderwerpen weerspiegelt zich het hogere bosbouwonderwijs. Hieruit zou men interessante vergelijkingen kunnen trekken met het zelfde onderwijs in Nederland, waarbij dan
vooral opvalt, hoe de Amerikaanse opleiding veel meer gericht is op de technische en
praktische zijde van het bosbedrijf, met name op de bosexploitatie. Een dieper gaande
studie van de leerstof vervat in dit werk kan daarom leiden tot een beter begrip en tot
waardering van de Amerikaanse bosbouwpraktijk.
Rudolf W . Becking.

