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Boekbesprekingen
Buriey, J. and P. J. Wood (samenstellers) A manual on species and provenance research wlth particular reference to the tropics. Tropical Forestry Paper No. 10 Commonwealth forestry Institute Oxford,
1976, 226 pag., figuren, 12 bijlagen, literatuurverwijzingen.
Enige leden van de groep voor tropische hoütteelt
van het Commonwealth Forestry Institute In Oxford
aangevuld met enkele andere specialisten hebben in
een zestal hoofdstukken achtergronden en methoden tot uitvoering van soorten- en herkomstenonderzoek uit de doeken gedaan.
In een Inleidend gedeelte worden de achtergronden en ontstaanswijze voor het handboek zelf belicht. IUFRO en FAO hadden een groot aandeel in het
voorbereidend werk. Voorts worden de problemen
en mogelijkheden van de houtproduktie In de tropen, doelstellingen van de bosbouw, bospolitiek alsmede doelstellingen en programmering van het onderzoek naar soorten en herkomsten besproken.
In een volgend hoofdstuk worden in het kort enkele aspecten van taxonomie en nomenclatuur op een
rijtje gezet voor zover van praktisch belang bij de
planning van het onderzoek. Ook de toepassingsmogelijkheden van biochemische methoden voor de
bestudering van genetische variatie en de identificatie van de herkomst van zaad worden kort aangestipt. Dit onderwerp valt door zijn vooralsnog beperkte toepasbaarheid wat buiten het praktische kader van het boek.
Veel meer op de onderzoekpraktijk gericht is het gedeelte over de zaadvoorziening, waarin zeer gedetailleerd alle stappen bij de planning en uiteindelijke
uitvoering van de zaadinzameüng de revue passeren.
Het hoofdstuk over groeiplaatsbeoordeling is wat
minder goed van opzet en laat aan duidelijkheid te
wensen over. Onder het hoofd "groeiplaatsbeoordeling" wordt enerzijds de groeiplaats van de herkomst
te summier behandeld anderzijds een aantal methoden aangegeven om te komen tot een globale Indeling op grond van breedtegraad en regenval van het
gebied waar de proeven moeten worden genomen.
Daarna komen onder het hoofd "beschrijving van
het milieu" de groeiplaatsfactoren in detail aan de
orde. Specifieke methoden voor de beschrijving van
de klimatologische omstandigheden zoals de methoden Thornthwaite en Penman worden daarna nog
apart besproken.
De hoofdstukken over de beginselen van de
proefopzet en de praktische uitvoering munten uit
216

I ^ U J I . n i l ^ i - l l

l.l

•

I

I I

H l

• t l IIIII III É I

door duidelijkheid. In het ene worden de voor- en
nadelen van de verschillende mogelijkheden voor
een proefopzet overzichtelijk behandeld. In het andere wordt een duidelijke, praktische handleiding
gegeven voor de teelt van het proefmateriaal en de
aanleg en behandeling van de proeven. In het soorten- en herkomstenonderzoek worden verschillende
fasen onderscheiden waarbij men uitgaande van een
groot aantal soorten de keuze van het te toetsen materiaal steeds verder beperkt, tenslotte in de laatste
fase tot enkele herkomsten van één enkele soort.
Voor elk van de fasen van het onderzoek worden
aanbevelingen over opzet en behandeling gedaan.
Dit praktische gedeelte omvat tevens suggesties en
voorschriften voor metingen en waarnemingen en
mag nagenoeg compleet worden genoemd.
Het boek wordt besloten met een hoofdstuk "Evaluatie". In het eerste gedeelte wordt in het kort iets
verteld over methoden voor het vastleggen van gegevens en de statistische verwerking van proef resultaten. Dat iets lijkt voldoende voor de niet geheel van
"statische" kennis gespeende onderzoeker, die geen
statisticus als adviseur naast de deur heeft, een situatie die zich in de tropen nogal eens voordoet. Een
gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan methoden
voor het nemen van steekproeven voor metingen of
waarnemingen in natuurlijk bos en beplantingen. Dit
onderwerp, hoe interessant ook, hoort mijns inziens
niet in dit boek thuis. Als sluitstuk fungeert een verhandeling over de beoordeling van de houtkwaliteit
een aspect dat geheel past in het kader van het soorten- en herkomstenonderzoek. In deze verhandeling
worden achtergronden en methoden van onderzoek
van de-belangrijkste houteigenschappen uiteengezet.
In de bijlagen worden niet alleen aanvullende informaties op de hoofdstukken gegeven maar ook
voorbeelden voor formulieren, waarop gegevens
verzameld kunnen worden en die een zekere standaardizering daarbij zouden kunnen bevorderen.
Resumerend mag dit boek een handige samenvatting genoemd worden van In tientallen jaren door
de staf van het Commonwealth Forestry Institute in
de tropen opgedane ervaringen. Het zal zeker goede
diensten bewijzen bij het onderzoek In de tropen,
maar ook voor de onderzoeker in andere delen van
de wereld valt er nog wel Iets uit te leren.
W. Kriek

Faulkner, R. (redacteur) Seed orchards. Bulletin
Forestry Commission, Londen, nr. 54.1975.149 pag.
13 zwart-wit platen, 25 figuren, 19 tabellen, literatuurverwijzingen.
Het boek is een gezamenlijke produktie van de leden
van de IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) werkgroep voor zaadtuinen
en geredigeerd door de voorzitter van die werkgroep. De huidige stand van kennis op het gebied
van zaadtuinen wordt er in samengevat.
Het begint met een kort historisch overzicht van
de ontwikkelingen, die leidden tot de aanleg van
zaadtuinen en met een opsomming van het areaal
hiervan in de verschillende landen rond 1970 met
enkele produktiegegevens. Dit hoofdstuk geeft een
indruk van het belang dat overal in de wereld aan
zaadtuinen wordt gehecht. Aangenomen mag worden dat sinds 1970 het areaal aan zaadtuinen overal
enorm Is toegenomen.
Het hoofdstuk planning en strategie handelt enerzijds over de te volgen strategie bij het veredelingswerk en de planning van de momenten waarop aanleg van zaadtuinen in het programma passen anderzijds over methoden voor kosten en opbrengst vergelijkingen, financiering, grondverwerving en mogelijkheden voor samenwerking. De laatste onderwerpen worden daarbij nogal summier behandeld.
Voorts wordt een overzicht gegeven van de in verschillende landen voor verschillende eigenschappen
berekende genetische winst.
Het boek geeft een goed overzicht van in zaadtuinprogramma's gebruikte plantschema's en plantafstanden en de mogelijkheden en beperkingen van
de onderscheiden schema's. Daarbij wordt ruime
aandacht besteed aan het door La Bastide in Nederland ontworpen computerprogramma voor plantschema's voor zaadtuinen. Vermeld wordt verder
dat de tot dusver gebruikte plantafstanden variëren
van 2 tot 16 meter vierkantsverband. De meest gebruikte plantafstanden zijn 5 en 6 meter. Er is echter
een duidelijke tendens merkbaar naar grotere plantafstanden.
Het verhaal over plaats, aanleg en beheer is noodgedwongen vaag, omdat met de verschillende soorten in de verschillende landen velerlei vaak tegenstrijdige ervaringen zijn opgedaan. In het algemeen
is de conclusie gerechtvaardigd dat een goede
grond, een beschutte ligging en een verplaatsing van
klonaal materiaal naar het zuiden bloeibevorderend
werken. Dunning, irrigatie, snoei en modellering van
de kloon kunnen een functie hebben bij de bevordering van de zaadopbrengst en het vergemakkelijken
van de oogst. In het hoofdstuk waarin de zaadoogst

in zaadtuinen behandeld wordt, wordt geconcludeerd dat het modelleren van de kroon over het algemeen weinig tot verhoging van de zaaddracht
heeft bijgedragen.
In het hoofdstuk over de bescherming van zaadtuinen wordt behalve op aantastingen van de vegetatieve delen natuurlijk uitgebreid aandacht besteed
aan aantastingen door schimmels, insekten, zoogdieren en vogels aan bloeiwijzen, kegels en zaden.
In een aantal hoofdstukken wordt ingegaan op de
bloei, stuifmeelproduktie en wat men noemt stuifmeel "management". In dit kader worden in- en externe factoren die de bloei bepalen en mogelijkheden om de bloei te bevorderen besproken. Voorts
wordt beschreven hoe de natuurlijke bestuiving
plaats vindt, wat de invloed van stuifmeel van buiten
de zaadtuin kan zijn en hoe bestuiving door dit
vreemde stuifmeel beperkt kan worden. Verbetering
van de bestuiving en de winning en behandeling van
stuifmeel komen dan tevens aan de orde.
Door de opzet van het boek, dat bestaat uit hoofdstukken geschreven door verschillende auteurs is
men niet ontkomen aan een zekere mate van overlapping, maar dit is niet storend.
Het boek bevat een interessant hoofdstuk over de
mogelijkheden oorzaken en gevolgen van inteelt In
zaadtuinen. Hoe een eerste selectie van klonen voor
zaadtuinen niet het eindpunt van een veredelingsprogramma hoeft te zijn wordt duidelijk in het hoofdstuk over "advanced-generation" zaadtuinen.
Uit dit boekwerk blijkt dat het meeste zaadtuinwerk is verricht met naaldbomen. Aan het eind wordt
in vier hoofdstukken het werk met enkele loofboomsoorten uit de gematigde en tropische streken belicht. Het eerste in deze serie dat handelt over zaadtuinen van berk, els en trilpopulier in plastic kassen
zal de Nederlandse lezer het meest interesseren,
omdat het een tendens aangeeft, die ook voor ons
land van belang kan zijn.
Tot slot wordt nog een hoofdstuk gewijd aan de
waarborging van de echtheid van het zaad. Hierin
worden onder meer de eisen vermeld die gesteld
moeten worden aan de toetsing van de klonen die in
de zaadtuinen worden opgenomen.
Samenvattend kan gezegd worden dat deze publikatie een waardevolle opsomming geeft van de
stand van zaken aan het begin van de zeventiger jaren. Enkele facetten zijn mogelijk wat summier behandeld, voor andere kon alleen een samenvatting
van de vaak tegenstrijdige ervaringen in diverse landen gegeven worden. Het grote aantal verwijzingen
naar de literatuur geeft de geïnteresseerde lezer
echter een goede mogelijkheid zich breder te oriënteren. Het boek is zeker niet alleen een nuttig naslag217

werk voor de zaadtuln beheerder, maar stellig ook
de moeite van het lezen waard voor de geïnteresseerde bosbouwer, die op de hoogte wil blijven van
de ontwikkelingen op dit gebied.
W. Kriek
J. van den Bos en R. Rabbinge. Slmulation of the
fluctuations of the grey larch bud moth. Simulation
Monographs, Pudoc, Wageningen 1976,83 pagina's,
prijs Dfl. 17.15.
De "grey larch bud moth" Is een kleine vlinder waarvan de larven om de acht of negen jaren de lariksbossen op de hoge berghellingen in Zwitserland kaal
vreten. Een groep van Zwitserse onderzoekers doet
sinds 1949 onderzoek over de achtergronden van de
populatiedynamiek van dit insekt in de verwachting
mogelijkheden te vinden ter voorkoming van de
kaalvreterij op grote schaal.
De door dit team verzamelde gegevens zijn door
de Nederlandse auteurs gebruikt om de cyclische
fluctuaties van dit insekt na te bootsen In een simulatie model. Zij hebben daarmee een nieuwe dimensie
gegeven aan de aanpak van dit boeiende, ecologische probleem. Het bereikte resultaat moet sterk stimulerend zijn voor het Zwitserse team, omdat het
ondermeer aangeeft op welke essentiële onderdelen
van het systeem de kennis en het Inzicht nog onvoldoende zijn om de oscillaties van de dichtheid te verklaren.
Het resultaat van de simulatie, de nagebootste cyclische schommelingen van de larvale dichtheid,
komt sterk overeen met de in het veld gemeten
waarden. Dit volgt ten dele uit het feit dat met twee
belangrijke sterfteoorzaken (voedselgebrek bij larven van de vlinder en concurrentie tussen de larven
van parasieten) zodanig gemanipuleerd is ("trial and
error") dat goede overeenstemming werd verkregen. Deze methode was noodzakelijk, omdat over de
genoemde oorzaken geen veldgegevens beschikbaar waren. Tegen deze werkwijze bestaat geen bezwaar, mits de in het model ingebrachte veronderstellingen daarna in het veld adequaat op hun Juistheid worden getoetst. Dit moet nog gebeuren.
Wat de tweede hierboven genoemde sterfteoorzaak betreft, veronderstellen de auteurs dat de rupsen die twee- of meermaal worden aangestoken
sterven zonder een parasiet op te leveren. Uit het
veld is hierover niets bekend, maar in het model is
deze aanname van essentieel belang. Immers de
fractie rupsen met zo'n meervoudige infectie Is onder meer afhankelijk van de parasietdichtheid en de
sterfte die er het gevolg van is kan de aantalsvermeerdering van de parasiet sterk remmen, zoals
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blijkt in de eerste tabel In het boekje. De daar gegeven sterfte-percentages, die bepaald zijn door "aanpassing" van de gesimuleerde aan de gemeten populatiecurve, lijken evenwel zeer hoog. Wanneer de
fractie van in geparasiteerde gastheren afgezette
eieren eentlende deel van alle gelegde eieren bedraagt, dan Is bij een aselecte distributie van de eieren de sterfte van gesuperparasiteerde ^gastheren
ongeveer 15% (in plaats van 50%).
De auteurs verdienen lof voor de overzichtelijke
wijze waarop zij hun stof rangschikken en etaleren.
Het lezen van simulatie modellen is moeizaam door
de vele, vaak overeenkomstige symbolen en moeilijk
door de gedachtensprongen van de auteurs, tn dit
geval is het voor de geïnteresseerde lezer zeker mogelijk na te gaan welke mechanismen en principes in
het model zijn ingebouwd. Voor recensent was het
desondanks moeilijk om in alle fasen van het nagebootste proces een voorstelling te verkrijgen van de
juiste bijdrage van alle componenten.
Warm aanbevolen voor ieder die geïnteresseerd Is
in de populatiedynamica van insekten.
H. Klomp

