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Tijdens de behandeling van dit onderwerp bleek dat men op dit Congres
onder deze aanduiding niet alleen verstaat de gebruikelijke bosbouw-technische beïnvloeding van klimaatextremen, bodem en waterhuishouding, doch
ook de betekenis van het bos voor de recreatie en voor de menselijke gezondheid. In samenhang met deze meer-zijdige functie van het bos werd op dit
Congres — en voor zoverre dezerzijds bekend, voor het eerst in de bosbouw — het woord „supra-economische betekenis" gebruikt, wat in sommige
gevallen zinvoller is dan het weinig begrepen woord „welzijnsinvloeden".
Het aantal ter tafel gebrachte mededelingen in deze Commissie was niet
grool; zij bestonden voor een deel uit een overzicht en een bevestiging van
reeds bekende feiten. Het aantal nieuw naar voren gebrachte mededelingen
was overigens gering in verhouding tot het aantal nog onbeantwoorde vragen,
wat trouwens bij dit veelzijdige onderwerp met vele moeilijk definieerbare
onderdelen ook geen verwondering wekt. Het is onvermijdelijk dat onderzoekingen op dit terrein een locale of regionale betekenis hebben, waardoor
verschillende onderzoekers soms tot tegenstrijdige conclusies komen.
Zo is er bijvoorbeeld nog steeds geen afdoend antwoord op de bekende
vraag of bossen de neerslag-quanta zouden kunnen vergroten. Men wijst op
een vroegere uitspraak van Aubréville, die inderdaad voor bepaalde omstandigheden een positieve correlatie heeft gevonden tussen bebossingsgraad
en neerslag-quantum. Een thans aan het Congres aangeboden mededeling
over een onderzoek in Polen wijst in dezelfde richting, maar dan alleen in
droge jaren, terwijl voor natte jaren juist een tegenovergestelde tendens werd
gevonden. Voor droge jaren was het méér-quantum der beboste arealen 52%,
maar natte jaren gaven een achterblijven te zien van 26%. Deze cijfers zijn
van voldoende grootte om indruk te maken; er wordt echter bij gezegd dat
dergelijke cijfers ook nog samenhangen met de verdeling der bossen over
het beschouwde terrein, alsook met andere, niet gespecificeerde physiografische factoren. Het lijkt echter niet toelaatbaar om deze regionale Poolse
uitspraak te generaliseren.
Voorts erkent men dat het bos het beschikbare percentage van de neerslag
meestal merkbaar vermindert en zoekt men naar methoden om dit verlies
te beperken, zonder overigens de heilzame invloeden van het bos op de gelijkmatige waterverdeling en op het bodembehoud te zeer te verkleinen. Over
de invloed van het bos op de waterhuishouding zijn belangwekkende onderzoekingen verricht in Rusland, Polen, Israël en Spanje, welke onderzoekingen
nog niet zijn afgesloten. Enkele conclusies zijn echter reeds bekend.
Voor het taiga-gebied in Rusland bepaalde Molchanov een groot aantal
afvloei-cijfers (uitgedrukt als een fractie van de neerslag) in beboste en nietbeboste objecten. Voor de eerstgenoemde komt hij op afvloei-cijfers van
18% en voor de niet-beboste van 42%. Dat is een aanmerkelijk verschil;
overigens wisselen dergelijke percentages nog sterk met de doorlatendheid
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van de bodem want bij verschillende grondsoorten vond hij als laagste cijfer
4% (beboste zandgronden) en als hoogste 98% (niet-beboste gronden van
slechte doorlatendheid). In zuidelijker streken vond Molchanov cijfers van
dezelfde strekking welke eveneens aanmerkelijk wisselden met de bodemhoedanigheid; op diepe bodems vond hij cijfers die varieerden tussen 65 en
8% al naar gelang van het bebossingspercentage, maar op ondiepe bodems
varieerden overeenkomstige cijfers tussen 98 en 53%. Voorts speelt de terreinhelling nog een merkbare rol: afvloei-cijfers van 30 tot 40% voor sterk geaccidenteerde terreinen en 5 tot 10% voor licht-glooiende maar overigens
gelijksoortige objecten. Tenslotte blijkt de expositierichting van de helling
nog van opmerkelijke invloed op het afvloeipercentage te zijn.
Terwijl het genoemde Russische onderzoek cijfers opleverde als gemiddelden over het gehele jaar, onderzocht Ostrowsky in Polen ook de invloed van
de bebossing op de afvloei-verdeling over de seizoenen. Daarbij bleek dat bebossing de gelijkmatigheid van de spreiding bevordert, wat blijkt uit de cijfers
van 13% voor de voorjaarsafvloei uitgedrukt in de afvloei hoeveelheid over
het gehele jaar op beboste objecten tegenover 21% voor dezelfde verhouding
op niet-beboste terreinen.
In Israël onderzocht men de schommelingen van de waterhuishouding in
beboste objecten, onder jonge Pinus en onder een grasmat. Het bleek dat in
het laatstgenoemde geval de extremen verder uit elkaar lagen, maar dat de
gemidelde cijfers over langere perioden niet belangrijk verschilden.
In Spanje werd onderzoek verricht met betrekking tot de invloed van de
bebossing in de Pyreneeën, waar de Ebro ontspringt. De belangstelling ging
hier niet zozeer uit naar de waterquanta in absolute zin, doch naar de regulerende werking van het bos op overstromingen en water-erosie, alsook naar
de gelijkmatige watervoorziening ten behoeve van het opwekken van hydroelectrische energie. De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot een
zeer actieve bevordering en bescherming van het bos in de Pyreneeën, dat
daarbij tevens een waardevolle houtleverancier is geworden voor enkele grote
industrieën in Noord-Spanje.
Naast het bovengenoemde onderzoek naar de invloeden van gesloten bosarealen, is er ook wetenswaardig onderzoek verricht inzake het effect van
smalle boomsingels op de vermindering van schadelijke windinvloeden op
aangrenzende landbouwgronden. Hoewel dergelijke windschermen een deel
van het beschikbare areaal occuperen en een duidelijk waarneembare grenswerking hebben, valt meestal de balans toch in hun voordeel uit.
Er is nog onderzoek gaande naar de optimale vorm en inrichting van de
windschermen: houtsoorten en hun mengingsvorm, breedte, en onderhoud in
samenhang met klimaat, bodemtype en Iandbouwbestemming van het aangrenzende terrein. Volgens Molski (Nigeria) verdient het aanbeveling om als
afstand tussen de gordels een maat aan te houden die 10 tot 20 maal de hoogte
der bomen bedraagt. Er wordt echter niet gezegd op welke leeftijd die hoogte
gemeten wordt
Dergelijke beschermende zones zijn niet alleen van belang voor de landbouw op de aangrenzende gronden, maar ook voor autowegen en spoorwegen,
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Opstand van Pinns radiaia. Distr. Cabezón de la Sal (Santander).
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voor de recreatie en in het algemeen voor de verbetering van het leefklimaat
voor mens en dier. Daarbij is de vermindering van het gevaar voor winderosie van eminent belang.
Soms komt het inrichten van dergelijke singels in conflict met andere
overwegingen, zoals het gebruik van tractoren voor welke men emplooi zoekt
op argumenten die niet altijd goed overwogen zijn.
De dichtheid van de gordels moet volgens Socher (Oostenrijk) zodanig zijn
dat de windkracht tot ± 5 0 % teruggebracht wordt; hun breedte zou daarbij
minstens 3 meter moeten zijn. De breedte in de Great Plains van de V.S. —
die daar 36 meter bedraagt — is onnodig groot omdat men met smallere
singels hetzelfde bereikt zou hebben. Het aanleggen van schermgordels is
technisch een eenvoudige zaak, maar het blijkt — speciaal in sommige ontwikkelingslanden — soms moeilijker te zijn om hen daarna te beschermen
tegen de bevolking omdat de kans bestaat dat zij van groter waarde zijn dan
het landbouw-gewas dat zij beschermen moeten.
Mislukkingen van windschermen kunnen het gevolg zijn van onjuiste soortenkeuze, van verkeerde menging of plaatsing der bomen in het scherm en van
onjuist onderhoud. Bij dit laatste dient men te bedenken dat het onderhoud
van een windsingel op vele punten verschilt van het onderhoud van een gesloten opstand, omdat in de singel de bomen veel meer zijn blootgesteld aan
wind en aan schommelingen in temperatuur en vochtigheid. Voorts leven de
bomen van het windscherm In concurrentie met de gewassen op het aangrenzende terrein. Menging van verscheidene houtsoorten is aan te bevelen aangezien dat een risicovermindering geeft tegen aantastingen door insecten of
fungi.
Ts het onderzoek naar het gebruik van beschermende boomgordels nog
betrekkelijk jong, het onderzoek naar de sociale betekenis van het bos is een
nog moderner punt. Dat betreft dan de invloed van het bos op de menselijke
gezondheid en de mate waarin het tot de recreatie-mogelijkheden bijdraagt.
Er werd een aantal indrukwekkende cijfers gegeven over de luchtvervuiling
door fysische, chemische en radio-actieve oorzaken waartegen het bos in bescheiden mate een zuivering kan stellen. Ook tegenover de plaag van ontoelaatbaar lawaai kan het bos een waardevolle bijdrage leveren. Park-gordels
met een breedte van hoogstens 50 meter kunnen een ontoelaatbaar lawaai
beneden de aanvaardbaarheids- of verdraagbaarheidsgrens brengen.
Inzake de bijdrage van het bos tot de recreatie-mogelijkheden en de menselijke gezondheid heeft men nog geen quantitatieve of formuleerbare maatstaven kunnen vinden; de optimale bos-samenstelling en de optimale wijze
van onderhoud zijn dus nog niet bekend.
Tenslotte werd vastgesteld dat de economische betekenis van het bos
niet in strijd behoeft te zijn met een optimale behartiging van de besproken
bosinvloeden. Juist door al deze belangen zo goed mogelijk tezamen te
behartigen, kan de gevaarlijke onderwaardering welke het bos nog op vele
plaatsen te beurt valt, geleidelijk worden verminderd en geleid in een vorm
van positieve waardering.

