Bosbescherming

ENIGE OPMERKINGEN OVER DE SCHILSCHADE
VAN EDELHERTEN AAN DE GROVEDEN
[451.2]
door
J. VAN SOEST en C. J. STEFELS *)

Inleiding
In het februari-nummer van dit tijdschrift van dit jaar is van de hand van
P. H. Pels Rijcken een uitvoerige verhandeling over de schilschade van edelherten aan de groveden verschenen, die door velen met grote interesse zal
zijn gelezen.
Hoewel de schilschade helaas maar een onderdeel van het totale schadepatroon is en de groveden in dit verband niet tot de meest kwetsbare houtsoorten kan worden gerekend, spreken wij allereerst onze waardering uit
over de opzet en de behandeling van deze materie. Wij menen echter dat
hier en daar een te optimistische toon is aangeslagen, reden waarom enige
critische opmerkingen en aanvullingen op hun plaats zijn.
De schrijver behandelt in zijn inleiding eerst de hoofdzaken van het
hertenprobleem en definieert daarbij de verschillende soorten schade. Het
doet ietwat vreemd aan daarna ook het onderwerp „bosbouw en hertenbeheer" in twee pagina's, gevuld met literatuurcitaten, onder dit hoofdstuk
aan te treffen. Daarin wordt gesteld dat het edelhert in de vrije wildbaan van
groot belang is voor de recreatie, hetgeen naar onze mening niet juist is.
Het schuwe hert mijdt ieder contact met de normale recreant, die dan ook
zelden herten ziet. Het instandhouden van rustgebieden gebeurt tenslotte
niet om het hert met de recreatie in aanraking te brengen, maar juist om
dit daarvan te scheiden. Recreanten zien wel de minder schuwe reeën, die
dan ook prompt voor herten worden gehouden. De recent gebouwde wildkansels, waar het publiek wel herten kan bewonderen, staan totaal los van
de noodzaak om in de „vrije" wildbaan herten in stand te houden. Voor dit
doel zouden de gesloten wildparken veel geschikter zijn.
Het schillen
Als oorzaken van de toegenomen schilschade worden genoemd: het toegenomen voedselgebrek o.a. door het inrasteren van landbouwgebieden, de
verarming van het biotoop, de onevenredig grote wilddichtheid, het vochtgebrek, de verstoring van het dagritme en het mogelijke specialisme. Het is
bekend dat bij een goede grondboniteit, hetgeen een rijke kruiden- en
struikenfauna impliceert, de wildschade aan bosopstanden gering is in verhouding tot armere gronden met gelijke wilddichtheid. Deze verhouding
tussen kwaliteit biotoop en mogelijke wilddichtheid zou wel eens geen
rechte lijn kunnen zijn, maar een, voor een arm biotoop, sterk dalende
kromme.
Naast andere oorzaken zal een onevenredig grote wildstand het gedrag
van het wild in de vrije wildbaan sterk gaan beïnvloeden. Dat de wildstand
*) Foto's van D. Brinksma.
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na de tweede wereldoorlog, in bijvoorbeeld de Veluwezoom en de Loenermark, door allerlei oorzaken zo sterk is toegenomen, blijkt wel uit de tellingcijfers. De laatste telling (1965) leverde een resultaat op van ± 230 stuks
edelherten, waarbij men mag aannemen dat de werkelijke stand hoger is.
Wanneer men daarnaast de vroegere gegevens legt, stammende uit de
tijd dat bosaanplant nog wel zonder geldverslindende en uit recreatief oogpunt storende hoge rasters mogelijk was, dan zijn de verschillen wel duidelijk
en zelfs komisch. Zo klaagde de jachtpachter van Hagenau en omgeving in
1937, dat er ruiters kwamen die de herten verjaagden. Hij vreesde dat er
„links van de Bloemersweg, inclusief de zandverstuiving" waar eerst op de
grote voerplaats 10 a 14 herten en elders nog 7 stuks aanwezig waren, „nu"
nog maar 2 a 3, resp. 2 stuks waren en deze alleen nog als „wisselwild".
„Alles" zal volgens hem naar Middachten en de Imbosch uitwijken! De
jachtopziener van Kooi rapporteerde in 1940 3 herten in het Onzalige Bos
en 2 in het Schaddeveld te hebben gezien!! Jochems rapporteerde in 1943:
er zijn 4 stuks afgeschoten. Het afschot was toegestaan tot 4 herten, 5
hinden, 5 smaldieren en 3 kalveren. Totaal 17 stuks.
Heden tendage is het afschot opgelopen tot 90 a 100 stuks voor het
Nationaal Park, zonder dat dit tot merkbare vermindering van de stand heeft
geleid.
Of de kunstmatige bosculturen (monoculturen) ook in Nederland in verhouding tot de andere oorzaken (wilddichtheid) voor de zware wildschade
van werkelijk belang zijn, moet worden betwijfeld, daar bijvoorbeeld in de
Veluwezoom toch in grote lijn in de bossamenstelling niet veel verandering
is gekomen.
Om vochtgebrek te voorkomen dienen inderdaad goede drinkplaatsen aan„wezig te zijn, doch deze zijn er ook op „Veluwezoom" en ze worden in droge
tijden door tankwagens van de brandweer gevuld.
Of de hertenstand zich evenals de mens ook specialiseert is een interessante
vraag. Men moet dan echter gezien de resultaten wel van „schilexperts"
spreken!
De waarde die de boombast als voedsel voor het hert heeft, wordt door de
onderzoekers kennelijk geheel verschillend beoordeeld. Wellicht kan de
standplaats ook nog enige, zij het geringe, invloed hebben.
De schrijver legt bijzondere nadruk op het feit, dat slechts in enkele van
de honderden onderzochte maaginhouden resten van boombast werden aangetroffen. Het lijkt interessant om het onderzoek in die richting voort te
zetten, daar het toch wel zeer raadselachtig is dat zo enorm veel stammetjes
door slechts enkele „specialisten" zouden zijn geschild. Wellicht is er sprake
van een uiterst ongunstige relatie tussen oppervlakte bast en voedingswaarde
van de bast. Deze specialisten zouden trouwens wel snel zijn overvoerd als
men met een maximale maaginhoud van 4,5 kg rekening houdt.
Het tijdstip van schillen pleit voor het zuiveren van bossen in de vroege
winter, waarbij het waardeloze hout in het bos blijft liggen, waardoor misschien de blijvende opstand minder schade lijdt.
Het schillen van groveden en de gevolgen
Het gehele beeld van de schilschade, zoals de schrijver dit uit de literatuur
citeert, en het verband met leeftijd en sluitingsgraad, is voor Nederlandse
omstandigheden wel aanvaardbaar.
Dat het sterftepercentage alleen door het schillen over het algemeen laag
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ligt is wel juist, maar dit sterftepercentage als schadefactor is volkomen onbelangrijk, daar toch een groot aantal bomen bij de zuivering wordt weggenomen.
De invloeden van het schillen op houtkwaliteit en houtgebruik, zoals de
schrijver die uit de (buitenlandse) literatuur aanhaalt, zijn betrekkelijk weinig
zeggend. Voor het gebruik als mijnhout en vezelhout zal de schilschade wel
meevallen. Dat volgens de zagerijen de schilplekken van geen belang zijn,
betekent nog weinig, daar het aangeboden hout reeds tevoren is geklassificeerd als zaaghout, hetgeen het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen impliceert. Het kaf zal volgens HOMA-eisen zeker tevoren van het koren zijn
gescheiden.
Het is echter onjuist uit te gaan van het houtgebruik van de kaprijpe
opstand, aangezien de waarde hiervan volkomen afhankelijk is van de behandeling in de jeugdfase en de latere dunning. Volgens Wodarz zou de
schilschade niet van wezenlijke invloed op de bosbouwkundige doelstelling
van de grovedenaanplant zijn. Dit is echter geheel afhankelijk van de mate
van schillen en de definiëring van deze doelstelling.
Uit het onderzoek van Pels Rijcken op de Veluwezoom blijkt dat de
schrijver zich teveel heeft laten beïnvloeden door de literatuur en hij bij dit
onderzoek de kern van de zaak niet heeft geraakt, vooral waar het de invloeden van zware schilschade (helaas een niet zeldzaam verschijnsel) op de
jonge bosopstand betreft.
Het is daarbij niet zozeer belangrijk of de schilschade tijdelijk de lengtegroei of de aanwas doet verminderen. Zeer zware schilschade, veelal gecombineerd met andere vormen van schade, laat echter een bos achter dat die
naam niet meer verdient, en waaraan verdere arbeid is verspild, zie foto 1.

1. Resultaat van zware hertenschadc — verdere arbeid is zinloos.
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Zware schilschade doet de stamvorm ernstig kwaad, volgens de schrijver
ontstaan door het schillen geen bochten in de stam, helaas een onjuiste
conclusie. Zie foto 2.

2. Verkrommingen van de stammetjes door schilschade — zuivering
en dunning moeten nog plaats vinden.

Vele jonge opstanden, bijvoorbeeld in de Imbosch, zijn door schilschade
van jaarscheut tot jaarscheut dermate verkromd en beschadigd dat een verdere selectie bij de dunningen een haast onmogelijke opgave wordt. De
uiteindelijke waarde van het bos wordt, gegeven de aanplant, juist bepaald
door de mogelijkheid van selectieve dunningen. Daarbij richten we ons gewoonlijk op het behoud van rechte stammen met goed aangezette kroon en
regelmatige en fijne betakking.
De kern van de zaak is, dat in de door zware schilschade beschadigde
opstanden de selectie in een voor het bos beslissend stadium onmogelijk
wordt, want men kan uiterlijk geen keus meer maken tussen goed en slecht,
zoals de natuur dit gewoonlijk aangeeft. Zie foto's 3 en 4. Ook latere dun-
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4. Gevolgen van schilschade — „gezuiverde" opstand — het „beste" is blijven staan.
Wat te denken van de waarde van het latere dunningshout.

271
ningen kunnen dit niet meer corrigeren, vanwege de dan veel geringere aantallen, hetgeen een kaprijpe opstand oplevert, waarin het percentage afvalhout toeneemt. Foto 5.

5, Bostype waarin de gevolgen van hertenschade nog goed zichtbaar is — opbrensttabellen falen hier!

Het zal duidelijk zijn dat hiermede de bosbouwkundige doelstelling wel
degelijk wordt aangetast. De meningen over marginale en sub-marginale bosbouwgronden, waar
rendabele bosbouw van de groveden nauwelijks of niet meer mogelijk is,
zullen nogal uiteenlopen. Waar is rendabele bosbouw mogelijk?
De Boswet kent geen sub-marginale bosbouwgronden. Deze eist in principe
herplant ter plaatse en met dit begrip springt Pels Rijcken nogal lichtvaardig
om, indien hij stelt dat men op de armste gronden maar beter van herbebossing zou kunnen afzien. Zolang de beheerder-boseigenaar aan de herplantplicht heeft te voldoen zal deze van de geïnvesteerde gelden ook enige
opbrengst willen verwachten.
Het is principieel onjuist om de rentabiliteit in dit verband ter sprake te
brengen. Bovendien betwijfelen we sterk of voor de groveden het door Pels
Rijcken zo ruim gemeten areaal wel „marginaal" is, vooral wanneer hij
spreekt over bramenopslag in grovedennenbos! Vele van de door hem genoemde gronden (Ugchelen en Hoenderlo) lenen zich zelfs bij uitstek voor de
aanplant van bijvoorbeeld de snel groeiende douglas.
Men moet in dit verband de eventueel verkeerde teeltmethoden buiten
beschouwing laten. Dat in bepaalde arealen de beheerder niet of laat tot
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dunning overgaat is mede een gevolg van het feit dat het hert als „beheerder"
gaat fungeren. De opstanden zijn reeds dermate vernield, dat men zich afvraagt of zuiveringen en dunningen nog wel zin hebben. Men spant dan het
paard wel achter de wagen!
Uiteraard is het noodzakelijk om bepaalde rustgebieden voor het hert aan
te wijzen, de argumentering dient echter op een andere basis te berusten.
Helaas heeft de schrijver weinig aandacht besteed aan de gevolgen van
schilschade in relatie tot de toepassing van moderne bosbouwmethoden; dit
bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van selectieplantsoen en wijdere
plantverbanden. In de hier besproken gebieden hoeft men zonder gebruik te
maken van rasters (rentabiliteit!!) eenvoudig niet aan deze begrippen te
denken.
Terecht wordt door Pels Rijcken gewezen op de klassificatie van het
biotoop als fundamenteel uitgangspunt voor de daarop gebaseerde hertenstand. De hantering van de door Ueckermann vastgestelde normen voor de
Nederlandse vrije wildbaan stuit echter op grote bezwaren. Pels Rijcken
scheert de heide over één kam met de weide, waarschijnlijk verleid door de
resultaten van het maagonderzoek, waarbij de heide zo'n belangrijke plaats
inneemt. Dit is bij het gebruik van het systeem noodzakelijk om nog een
andere uitkomst dan „voor roodwild ongeschikt" te verkrijgen. Het is echter
zeer de vraag of deze gelijkstelling van heide en weide wel aanvaardbaar is.
In de laatste oorlogsjaren met grote voedselschaarste zou bij de mens het
maagonderzoek een hoog percentage suikerbieten hebben aangegeven. Conclusie?
De grondsoort is eveneens wel zeer rijkelijk gewaardeerd! Prof. Tüxen
spreekt niet voor niets over onze Veluwse bosgronden in de zin van „AltArm-Atlantisch'\ Degenen die de Duitse bosbouw en jacht goed hebben
leren kennen, weten daarna hoe te oordelen over de literatuur van onze
oosterburen. Men moet daarbij steeds bedenken dat de terminologie van de
Duitse bosbouw op een geheel ander plan berust dan die in Nederland, daar
wij hier praktisch geen inheemse naaldhoutsoorten kennen en niet over rijke
bosgronden beschikken in het roodwildareaal.
Resumerende kan gerust worden gesteld dat wij op de Veluwe qua biotoop waarschijnlijk een roodwilddichtheid van nauwelijks meer dan 1 per
100 ha halen.
De uitgestrektheid van onze vrije wildbaan wordt bovendien meestal
overschat. Zoals Pels Rijcken reeds opmerkt moet men die gebieden, waar
het roodwild vanwege verkeer of andere verstoringen niet pleegt te komen,
bij de oppervlakteberekening buiten beschouwing laten. Het werkelijk roodwildareaal is niet zo groot.
De wenselijkheid van samengaan van roodwildbeheer en bosbeheer behoeft
nauwelijks te worden betoogd. Eigenlijk zou bosbeheer reeds wildbeheer
moeten impliceren, indachtig de veelzijdige doelstelling van het bos. Daarbij
zal men allereerst tot een aanvaardbare wildstand dienen te komen, via een
verhoogd selectief afschot, anders zal ook een gecombineerd beheer geen
resultaten opleveren. Deze stand dient zodanig „veilig" te zijn dat niet direct
een explosie behoeft te worden gevreesd na een of meer jaren waarin aan het
afschot niet ten volle kan worden voldaan. Een matige wildstand levert bovendien nog kwalitatief beter wild!
Waar het belang van het instandhouden van het roodwild voornamelijk bij
de jacht ligt, is het een des te zwaardere opgave hieraan te voldoen. De jacht
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stelt slechts minimale eisen aan de kwaliteit van een houtopstand en men
kan de boseigenaar zelfs met uitgebreide statistieken over schade-onderzoek
niet overtuigen dat het wel meevalt indien hij zijn aanplant ziet ruïneren. Het
gevaar van dit alles is, dat hier ergernissen in het leven worden geroepen, die
zoals vele sentimenten een hardnekkig lang leven plegen te hebben.
Voorts dienen al die maatregelen te worden getroffen om het biotoop zo
gunstig mogelijk te maken voor het wildbeheer en de rust plaatselijk te verzekeren. De conclusies van Pels Rijcken zijn hiervoor reeds becritiseerd.
Waar hij echter bij de kwaliteitsvermindering van het hout opmerkt, dat in
Nederland het goede zaaghout minder opbrengt dan het goede mijnhout,
maakt hij een fout.
Hij eindigt met zes aanbevelingen, die wij van harte onderschrijven.

^^

