Bosbeheersplanning in door luchtvervuiling
getroffen gebieden
Forest management planning in air-polluted areas
CtiborZaruba, Tsjechoslowakije

Op grond van wettelijke bepalingen worden alle bossen in Tsjechoslowakije in kaart gebracht en op basis
van geldige beheersplannen beheerd, onverschillig
wie de eigenaar is. De plannen worden opgesteld door
het Bosbeheersinstituut Lesproject, dat een uniform
beleid voor het gehele land voert.
Bosbeheersplannen voor door de uitstoot van vervuilende industriële stoffen aangetaste bossen moeten
volgens speciale regels worden ontwikkeld.
Tsjechoslowakije heeft reeds dertig jaar ervaring
met hej, beheer van door luchtvervuiling aangetaste
bossen. De voornaamste bron van luchtvervuiling is
zwaveldioxide (S02), die in de atmosfeer komt door
verbranding van een slechte kwaliteit bruinkool met
een hoog zwavelgehalte, welke gebruikt wordt in elektriciteitscentrales en industriële bedrijven. Momenteel
is ongeveer een kwart van het Tsjechische bosgebied
door luchtvervuiling aangetast en het is te verwachten
dat het bedreigde gebied nog zal toenemen vanwege
de ontwikkeling van de luchtverontreiniging in Centraal-Europa van de laatste jaren.
Het eerste probleem dat door middel van beheersplanning moest worden opgelost was beslissen aan
welke belangrijke functie van het bos prioriteit diende
te worden gegeven in de door de uitstoot van vervuilende stoffen bedreigde gebieden. Het werd duidelijk
dat in produktiebossen verjonging van het bos na het
oogsten van dode bomen belangrijker is dan een maximale houtproduktie. In bergachtige gebieden zijn de
belangrijkste functies van het bos die veilig dienen te
worden gesteld de bescherming tegen bodemerosie,
regeling van het stroomdebiet, temperen van klimatologische uitersten en behoud van de ecologische stabiliteit van het landschap. Toepassing van dit principe op
de bosbeheerspraktijk heeft het nodig gemaakt het
kapplan wat betreft volume en plaats te baseren op andere dan de tot nog toe gehanteerde criteria.
Ter verkrijging van een realistisch beheersplan voor
een bedreigd gebied dient de bosbeheersplanning
onderscheid te maken naar de huidige en in de in de
toekomst verwachte schadeomvang.
De omvang van de toekomstige schade aan bosop-

Summary
All forests in the Czech Sociaiist Republic (CSR) are
run under valid forest management plans. The management unit is a forest enterprise. The management
plans are drawn up for ten-year periods, and contain
detailed descriptions of the stands, cutting plans, tending and afforestation.
Recent problems encountered in forest management
planning are caused mainly by the harmful effects of
polutant emissions on forest growth, (n the CSR there
is over 30 years of experience of damage caused by
S02 escaping into the atmosphere from thermal power
stations and industrial plants in northeast Bohemia and
neighbouring countries, where poor-quality brown coal
with a high S content is burnt.
A prerequisite for an adequate determination of the
allowable cut and the management plan for forest
stands is an at least approximate estimate of the viability of a stand. For this, all stands in the threatened
areas are classified according to the degree of damage
(the main criterion being the percentage of heavily damaged and dying trees). In the highest danger zone
(where the total annual S02 is over 600 mg. m~3), the
destruction of all spruce stands can be expected within
a few years. In these areas, therefore, the plan of the
volume and location of cutting must be based on different criteria from those in undamaged forests. The
first requirement is to ensure soil protection and the
ecological equilibrium of the landscape by timely reforestation of clearings. The cutting height is determined essentially according to the rate of dying away
of the damaged stands.
In contrast to the normal ten-year planning period, in
threatened areas it is shortened to five years, so that
the height and location of cutting can be adapted to the
progress of damage over time.
Recently a yearly health inspection of medium and
heavily damaged stands has been introduced as a
basis for the following year's cutting plan; in this way
the elimination of only the most damaged stands is
guaranteed.
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standen en de hieraan gerelateerde levensduur van
aangetaste vegetatie wordt weergegeven met behulp
van een schema waarin vier risicozones worden
onderscheiden. De zoneverdeling is gebaseerd op de
huidige en de in de toekomst verwachte intensiteit van
de uitstoot, rekening houdend met de plaatselijke topografie, de bodem en de klimatologische omstandigheden. Zo heeft de ervaring geleerd dat bosopstanden
op onbeschutte bergruggen en in veenmoerassen die
aan dezelfde SO2 concentraties worden blootgesteld
veel sneller afsterven dan opstanden op vruchtbare
berghellingen.
De risicozones kunnen ruwweg als volgt worden gekarakteriseerd op basis van de totale jaarlijkse uitstoot
van S0 2 :
zone A meer dan 600 mg/m3
B
300-600 mg/m3
C
200-300 mg/m3
D
100-200 mg/m3
Bomen in zone A sterven reeds na enkele jaren aan
luchtvervuiling te zijn blootgesteld. Volwassen bommen in zone B zijn stervende en de levensduur van
jongere sparreopstanden is aanzienlijk korter. In zone
C komt grote schade slechts sporadisch voor en aan
de open randen van de oudste opstanden vindt men
een concentratie van verdorrende bomen. In zone D is
de frequentie van dode bomen licht toegenomen en het
dunner worden van de boomkruinen is geleidelijk toegenomen door het voortijdig afvallen van naalden. De
naaldbossen in de zones C en D zijn niet in onmiddellijk gevaar.
De ontwikkeling van de schade aan het bos hangt
niet alleen af van de concentratie van vervuilende stoffen in de atmosfeer, maar ook van extreme klimaatschommelingen en het vóórkomen van insektenplagen. In Tsjechoslowakije hebben de massale vermeerdering van Ips typographus, Zeiraphera diniana en
Cephalcia abietis in vele gevallen de dood van opstanden aanzienlijk versneld.
Men onderscheidt zes graden van schade-intensiteit
bij bosopstanden. Het voornaamste classificatiecriterium is het percentage zwaar beschadigde bomen.
Een boom met korte, grijs- tot roodachtige en maximaal drie a vijf jaar oude naalden en veel droge tot geheel verdorde takken, voornamelijk aan de top van de
kruin, wordt als zwaar beschadigd geclassificeerd. De
levensvatbaarheid van dergelijke bomen is gewoonlijk
ten hoogste nog slechts twee jaar.
De volgende schaal wordt gehanteerd om de schadegraad vast te stellen:
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tot 5% zwaar beschadigde bomen
6-30% zwaar beschadigde bomen
31-50% zwaar beschadigde bomen
51-70% zwaar beschadigde bomen
meer dan 70% zwaar beschadigde bomen
compleet vernielde opstanden

Deze parameters vormen de basis voor de voornaamse beslissingen en de opstelling van het definitieve beheersplan voor de komende jaren. De zwaarst beschadigde opstanden worden bestemd voor algehele kaalslag of geleidelijke verjonging op basis van de
algemene instructies voor de verschillende typen opstanden, de risicozones en de mate van schade. In geval van onvolgroeide opstanden beslist de verantwoordelijke bosbeheerder welke verzorgingsmaatregelen
dienen te worden genomen en maakt hij een plan voor
de soortensamenstelling en de kapintensiteit in de
jongste opstanden.
De gedurende de afgelopen dertig jaar opgedane ervaring heeft geleerd dat voor door luchtvervuiling bedreigde gebieden een tienjarenplan ongeschikt is, omdat de schadeontwikkeling aan de vegetatie, die beslissend is voor het vaststellen van de verdere
beheersprincipes over een periode van tien jaar niet te
voorspellen is. In tegenstelling tot de normale planperiode van tien jaar, geldt voor door luchtvervuiling getroffen gebieden het gedetailleerde plan slechts vijf
jaar. Aan het eind van deze periode wordt het terreinonderzoek herhaald. De grenzen van de risicozones
worden gecontroleerd en de hoeveelheid schade aan
individuele opstanden wordt bekeken in het licht van
de resultaten van nieuwe metingen van de concentratie vervuilende stoffen. Deze bevindingen worden vervolgens gebruikt om het plan van bosbouwkundige
maatregelen die de komende vijf jaar genomen dienen
te worden bij te stellen.
Voor dergelijke gebieden wordt het geplande volume
van de eindkap niet gebaseerd op kapindexen of opbrengstregulatie: ook het begrip omloop verliest zijn
betekenis. Vanwege de omvang van de schade aan
opstanden en het afstervingstempo is een aanzienlijke
overschrijding van het normale kapvolume vaak noodzakelijk.
Het totale kapvolume in een beheerseenheid in door
de uitstoot van vervuilende stoffen bedreigde gebieden
bestaat uit het volume van de opstand met een schadegraad van categorie lllb en hoger en het volume van
de opstanden in de risicozones A en B waarvan wordt
aangenomen dat ze tegen het eind van dit decennium
deze schadegraad zullen hebben bereikt. In het algemeen streeft men er naar de houtoogst te doen plaatsvinden in het laatste stadium van de schadeaantasting,
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ofschoon men rekening moet houden met afschrijving
en schadeverlies van bos dat al eerder dood was.
De planning van de opstandverzorging hangt geheel
af van de concentratie vervuilende stoffen in de lucht,
die wordt bepaald door de risicozone waarin de groeiplaats is gelegen. Voor de zones C en D, waar het gevaar gering is, voorziet het plan in een intensieve verzorging voor de jongste (= 10 tot 40 jaar oude) opstanden, om zo robuust mogelijke boomkruinen en dus een
groot assimilatieoppen/lak te verkrijgen. De verzorging
van bomen ouder dan vijftig jaar wordt geleidelijk verminderd en uiteindelijk geheel stopgezet. In principe
voorzien de plannen voor de zones A en B niet in opstandsverzorging, omdat iedere vrijstelling van kronen
het binnendringen van vervuilende stoffen in de opstanden vergemakkelijkt en zo het afstervingsproces
kan versnellen. Voor deze zones beperken de te
nemen maatregelen zich tot aanpassing van de
samenstelling van de opstand door zuiveringskap ten
gunste van de meer resistente soorten.
Het bebossingsplan omvat ook het plan voor herbebossing van kaalgeslagen bosgebieden en de verjonging van bossen die de komende tien jaar geoogst dienen te worden. Het plan geeft richtlijnen voor de soorten die op de verschillende plaatsen geplant dienen te
worden, de herkomst en de leeftijd van het plantmateriaal en de wijze van herbebossing.
De voornaamste taak is te beslissen over een juiste
boomsoortensamenstelling. In laaglandgebieden (over
het algemeen tot 800 m boven de zeespiegel) kunnen
sparren vervangen worden door loofbomen, in het bijzonder door berken, esdoorns, eiken en linden, die een
grotere resistentie tegen S0 2 bezitten. Voor de bergketens en plateaus boven de 800 m wordt de keuze sterk
beperkt door bodem- en klimatologische omstandigheden; de voornaamste soorten in deze gebieden zijn lariks en geïntroduceerde sparren (Picea pungens,
P. glauca, P. omorica, P. mariana) gemengd met berken en esdoorns. De hoogstgelegen gebieden worden
bebost met de Europese berk (Beiula verrucosa) en de
Europese lijsterbes (Sorbus aucuparia). De Zwitserse
bergden {Pinus mugho), die normaal boven de boomgrens groeit, is op enkele geselecteerde terreinen ook
in laaggelegen gebieden gebruikt.
Deze aangeplante opstanden dienen alleen de immateriële functies van het bos: ze zijn praktisch nutteloos voor de houtproduktie. Hervatting van produktieve
sparreteelt kan pas worden overwogen nadat het ge-
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halte aan vervuilende stoffen in de atmosfeer aanzienlijk is teruggebracht.
Voor grotere kaalgeslagen, moeilijk te herbebossen
gebieden worden gedetailleerde biotechnische projekten opgezet. Deze projekten omvatten het oplossen
van problemen ten aanzien van de ontsluiting, de ruimtelijke indeling van de groeiplaats en, waar nodig, de
ontwatering en bodemverbetering in het gebied. Bekalking en bemesting van bosgrond in deze gebieden is
gebaseerd op een onderzoek van de evolutie van de
chemische eigenschappen van de individuele bodemhorizonten door middel van periodieke chemische analyses.
Een specifiek kenmerk van het bosbeheer in door de
uitstoot van vervuilende stoffen getroffen gebieden is
de jaarlijkse gezondheidscontrole van middelzwaar-en
zwaar beschadigde opstanden in het voorjaar. Op deze onderzoeken wordt het kapplan voor het volgende
jaar gebaseerd. Dit is noodzakelijk gebleken omdat het
de garantie geeft dat jaarlijks alleen de zwaarst beschadigde opstanden zonder enige overlevingskansen
worden verwijderd.
Tot nu toe is de studie van het verloop van door
luchtvervuiling veroorzaakte schade aan bosopstanden met behulp van veldonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van luchtfoto's op verschillende materialen (voornamelijk spectrozonaal en multispectraal), gevolgd
door een densitometrische evaluatie is eveneens uitgeprobeerd. Men verwacht dat deze methode er toe
zal bijdragen dat de schadeomvang met grotere exactheid bepaald kan worden.
De computer wordt zowel gebruikt voor de verwerking van al de gegevens van de bosbeheersplannen
als bij de samenstelling van de inventarisaties van de
schade-intensiteit aan opstanden, naar boomsoort en
leeftijd, voor bosbedrijven en grotere organisatorische
eenheden.
Een regelmatig bijgewerkt overzicht van de gezondheidstoestand van een bos vormt een belangrijke
basis voor de planning van en de controle op het bosbeheer in de getroffen gebieden. In Tsjechoslowakije
wordt de universele toepassing van ervaring en de
jongste wetenschappelijke ontwikkelingen vergemakkelijkt door het feit dat de bescherming van het bos als
een belangrijk element van de leefomgeving een zaak
van nationaal belang is. Daarom is deze geheel in
overheidshanden.

57

