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Tropische Bosbouw
RUBRIEK' 6. Boshuishoudkunde.
LBtin~American Timber. Ltd. WILLlAM VOGT,'UnasyJva 11, 1. 19~26. 1948.
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VOGT. die jarenlang in Latijns Amerika heeft, vertoeId, geeft ·een -overzicht van de

. bostoestand in deze landen.: Mexico. Guatemala, EI Salvador. Costa Rica. Venezuela,'
Peru en Chili. Hij noemt voorbeelden van de vele verwoestingen, teweeggebracht door
de inlandse- en Europese landbouw en door de branden. De afspoeling van goede akker·

bouwgrond .was zodanig, dat vaak havens verzandden. In Mexico :<:ijn uitgestrekte
naaldbossen yerd~venen;' ze hebben plaats gemaakt voor cen armoedige cadu~be...
groeiing. Rivieren. die- vroeger gedurende het gehele jaar OVCf voldoende: water be ..
schikten. veroorzaken thans in de regentijd enorme overstromingen,-terwijl in de ,droge
tijd haar beddingen nauwelijks .terug te vinden zijn. Ze voeren in de. regentijd zoveel
:l1ib mee. daCalle opvangreservoirs er., spoedig mee gevuld zijn. Electrische kracht.. '
stations hebben zowel van dit slib als van de onrcgel,matige; watertoevoer te lijden,.
~.
.~;. ,(.. .
zodat de electriciteitsvoorzienipg ~er dan slechtds~
Dit verslag .van VOGl heeft tot grondslag gediend voor een rapport van de-afdeling
Bosbouw in de F.A.O. Het rapport constateert, 'dat in de eerste plaats een eind moet
komen aan de shifting cultivafion op steile 'terreinen. Het belangrijkste is ,wel, dat er
in ieder land een aut?riteit wordt aangewezen,_ die de maatregelen kan uit..voeren, die
na 'grondig plaatselijk: onderzoek. als doeltreffend' moeten worden beschol})V~ ter be~
teugeling van het kwaad j p,et aanwijzen, van bepaalde terreinen voor de landbouw.
Verder zullen de waterscheidingen in ieder geval bebost moeten .blijven of;' waar dit.
niet m:f!êi"het' geval is, zal men to't 'herbebossing moeten overga.an. Men zal daar,aan
echter eerst kunnen beginnen, wanneèr de' grond t6t rust is' gekomen, dus na drainering;
terrassering enz. Maar ;bovenal zal aan de bevolking dUidelijk moeten worden gemaakt. '
waarom het nodig is. dat in de toekomst geheel andere methoden van landgebrUik
zullen moeten worden toegepast dan tot nu toe het geval wa.s-:
v. Z.

Forest Conditions in SYrla and Lebanon. J. ~OJ.L~Y. Unasylva U. 2 • .77~80. 1948.
I~ de' Levant moet men het woor4 bos~ met een korreltje zout nemen. Alle 9E..0nd:n,
waarop een paar bomen staan, l~eestal -niet meer dan 3 per lia, p"oemt mep er bos.
De'rgélijk bos yindt men thans nóg in een betrekke1i;k" groot aantal_ complexen van d,ë
gr'ens van Turkije in ZUidelijke richting ongeveer par-flJh;1 aan de'kust van de Mid~
dellands'e Zee aan beide kanten ~van 'de Libatj.on. Beze cOJDplexen' variëren' z'e~r' ÎIl.
tiltgestrektheid. van 5000 tot' 28.000 ha. totaal ongeveer 264.000 ha. Zeker de helft.
ongeveer' 132.000 ha. is begróeld met:' eikert, waa:rvari ".t/G·~ deel wór'dt ingenêm1en "door
de -altijd groene Kerme~ eik; de Quercus coccifera ; de overige eiken, die er voorItdmeii
zijn loof verliezend: de Q. agelops, 'cerris en libani. Over 65.000 ha komen coniferen
vQQr, ,waarvan de belangrijkste is de alcppo, pijn, de Pinll.s ,halc:pensis" de, P. pinea.
de láriccio pijn. 'Po ,nigra var. pallasianà, de Ables cilica, "dic"zicp- plaat$elijk fuoo~
natuurlijk verjongt en waarvan men soms zeer zware exemplaren aantreft. de Juniperus
.' .
cxcelsa, CIc Libanon ceder, Cedrus libani en de Cuperssus sempervireil~t J,'t
In het binnenland van Syrië vindt 'men op een -tweetal plàatseri·;over zeer ~grob~
uitgestrektheden naast de dadelpalm dC' therebinth. de groene amandel. ecttter ook maar
weer een paar exemplaren per ha. Onder bos rekent men dan ook nog- een 35;000 "ha
';
met wilg, gecultiveerde vijgen. laurieren. ,amandel en olijvefibomen.
'; De slechte toestand der bossen is voor een groàt- deel een -ge~oig 'van 'de' roofbouw
van de bevolking en de overmatige wilde beweiding door geiten, {in de Libanon)'-eil
'
schapen in Syrië; in ,de Libanon alleen heeft men zeker een 500.000 geiten."
'.Deze,. :veehouderij is voor de bevolking. die voor een deel uit nomaden bestaat, van
zeer groot economisch belang. Ook de fruitteelt is ervan afhankelijk'; de uitwçrpseleil.
der geiten worden vlijtig door de bevolking verzameld en over 'zee naar TrIpoli "en
Beyrouth vervoerd. waar de sinaasappd~ en bananenplantages 'ermede bçmest worden.
Wil er in deze streken iets van de bosbouw terecht komen, dan 'zal eerst de beyoJ,:
king _,ervall overtuigd moeten, worden. dat de bossen val1 essentieel belang voor het
land zijn (tegengaan van erosie, voorziening ..in de' houtbehoefte, verhoging van het'
natuurschoon, wat ten voordele zal. komen aan het hotelbedrijf in de Libanon). Zo
Ploet er aardig wat hout ingevoerd worden, voornamelijk uit Z.O. Europa. Vóór de
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laatste wereldoorlog bedroeg de jaarlijkse invoer aan 'Zacht timmerhout rond 30.QOO
ton en 3.000 ton hardhout, voornamelijk beuk, 2.500 ton bral).dhoJlt en 1.000 ton,.houts~
kool. benevens tamelijk veel papierpulp. In de toeJ,com~t zal, waar: Europa al zijn hout
zelf nodig heeft, deze hoeveelheid door het land zelf moeten wprden' geproduceerd.
E~n goed bosbeheer is dus vqor deze streken een belang van tie eerste orde, waarvoor.
men zich opofferingen kan' getroosten in de vorm van een regeHng en wellicht beper~
king van de wilde geiten.,~ en schapenweide. Men zal de_,pploSsing moeten v.nden door
'een geleiding van die veeweide langs bepaalde banen waarbij dan de belangrijke,
boscomplexen zoveel mogelijk er· buiten moeten vallen.,.Is men het hiero.ver eens, dan
zullen "deze bossen moeten worden afgebakend en _zal men ook direct ~aatregelen tot
restauratie ervan moeten .treffen. Men heeft daarbij, het klimaat tegen: een .. ~bsolute
droogte van Maart tot October; de.b90montwikkeling zal,dus ,langzaam zijn.
'.,
.
Op de geheel kale gronden zal men in ~~ ,vlakte en op de lagere heUingen~moeten
beginnen met de aanplant van Acacia cyanophylla waarmede men op ,Cyprus ~goede ..
resultaten behaalde en in ·de hogere streken met !{obinia p.seudoacacia. Voor de hoofd;,
houtsoorten zal 'inen dan in de eerste plaats. het oog moeten ,laten .vallen op Pinus pinea,
die een goede honderd jaar gel~den in deze str~ken werd ingevoerd en zich _op,yt;r)).chil...
lende soort gronden schijnt thuis te voelen. Na ploegen 'of oppervlak~ig )osmake/1 ,~an,
de grond zal men breedwerpig kunnen zaaien. Naast de ,Po pinea brenge. men_, P..
halepensis in. In de hogere streken zal men echter meer bereiken' met de mpeemse
..'
~
,_
houtsoorten zoals de ceder. de Abies ciliçica en de -]uniperus. _.
Het !Jgt op de weg van de. F.A.O. een diepgrondig'e, sflJctie te mak~n van de, l?ps-:: .
bouw-vraagstukken in de Arabische landen als Klein Azië. Syrië, de valleien om .de
Tigris en de Euphraat en het Arabisch schiereiland. 'Gt::en niaatre,gelen zullen ·doel,
treffen._ die niet in volledige samenwerking met de landbquwer en de, ,schaaph~J:4ç~ .
worden genomen, hetzij deze tot, de' gevestigde bevolking ,a:ls in de Libanoo. als tot
een nomadische bevolking zoals in· Syrië behoren. Eigenlijk zijn het dezelJde, yraag~
stukken als zich voordoen in een groot aantal der Middellandse Zce1êi.nden. vra.agstuk-:
ken zoals 'in 1946 de' F.A.O; missie in UriekenlancJ heeft bestudeE:rd. ';'
'.. I .
~ Er zijn enkele merkwaardige luchtfoto's aan het. artikd to'egevoegd o.a. van de
Libanon nabij Becharre. een kaal woestijnlandschap met op één plek de klassieke ceders
van de Libanon. Het zijn er welgeteld slechts een tiental maar dan ook ceders met
eerbiedwaardige afmetingen van 3-4 m diameter. Verder cen zeer gei!rodeerd landschap
van de Libanonkcten. met overal verspreid staande Junipcr.usb~men.
'v.,Z. '

Outline of a g~neral For~Sf
11, 1. 3-7. 1948. .- ..
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De Verenigde Staten zijn bevreesd voor een toekomstig tekort aan pulphout en' in
Europa vreest men hetzelfde. Toch hebben beide centra v4n . houtindustrie _steeds voor
de houtvoorziening van hef -over:ig, gedee!te 'van de wereld gez.orgd. De tropen, hoéwel
voor een groot deel nog met bos bedekt. voeren ,meer ho~t in!.dan, uit. Het spreekt van
zelf. dat deze toestand)n __ dc toekomst tot moeilijkheden ,aanleiding -moet geven. Het j~
dan ook niet te verantwoorden. dat enorm~. uitgestrekthed~n.jn de tropen, nil!t, prod~~
ccren, omdat zij nog' niet ontsloten zijn of omdat .een groot ~antaL dCJl- houtsoort~n,' bij
~1~~ ~ •• %
gebrek aan onderzoek en ervaring :niet. aJzetbaar.zijn... 'J ~. ·.i :;.:-- '.
Veel kennis was door proefstations in de tropen /reeds ver.zameld. maar ,de loorla;g
heeft waarschijnlijk een deel der resultaten doer!.'. :verloren gaan., Een. g;coot aaptal .der
bekwaamste onderzoekers vond in gevangeniskampen de dood. De bosdiensten .wa,rell
in de tropen trouwens zonder uitzondering ,nog jong en in een ander deel der -tropen
had inen vöór de oorlog, het. belang en de noodzakelijkheid- van een goed, bosbeheer:
nog niet Jngezien. Bij een totale uitgestr~ktheid van 13.090 millioen, ha. ,bezit d~r'wereld
ongeveer 2970 millioen ,ba bos. waarvan- 1050 millioen ba naaldho,ut.---~ .en 1970 millioen
,.,'
ha loofbos: hiervan liggen 1470 millioen ha __ in de trop.eil. ,;·C. ,"
Hoewel het merendeel der naaldhoutboss~n in cle gematigde gewesten liggen. denke
men vooral niet, dat de tropen van conifer~n ,zijn gespeend. Zo vindt men ,in Centr~~1
Amerika en West~lndië de Pinus caribea. in Zuid Amerika de llarana. pIne. de ArSluQ\\ria
angustifoBa, Pinus merkusii. en P. insularis ,op Sumatra. en in _~e. :Philippijnen, Ag,athis sp.
op Borneo. de Araucaria cunningh'.lmii op . Nieuw. Guinea.
. .. I : ' .
' . , ' , .. .;
Van"de uitvoer l>estaat 92% uit naaldhout en bijna. al dit uitge.voerde~hout ko~t uU
N. Amerika en Europa. De uitvoer van tropisch hout bedroeg vóór de laatste oorl.og
niet meer dan 2 millioen m3 • De invoer is in de tropen aanmerkelijk meer. Veel hout
van N. Amerika gaat naar Zuid Amerika, veel hout van Europa naar tropisch Afrika.
de rubberkisten in Indli! komen uit Finland. Japan en China' importeren uit N. Amerika,
<
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hoewel het bosrijke tropische Z.O. Azii! vlak bij de deur ligt. Nu er 'in Amerika en
Europa een te kort dreigt, cist de toestand dringend voorziening.
Enorme iuitgestrektheden bos gaan Jn de tropen jaarlijks verloren door de roofbouw
der bevolking en de branden. Hoewel de tropen ongeveer de helft omvatten van
. 's werelds bossen. dus tien -maal de oppervlakte van het producerend bosoppervlaR van
Europa, liggen ze voor een groot deel nog ongeëxploiteerd. Dit kan niet zo blijven
voortduren. "La mise en valeur des forêts tropiques" omvat een onderzoek dier bossen
op brede grondslag en het vastleggen van kapitaal en beheer in exploitatie, dat
dan ook zal renderen. Ze brengt met zich mee goed betaalde arbeid en verbetering Van
arbeidstocstanden. Tot nu toe exploiteerde men er slechts enkele houtsoorten. Aan de
Ivoörkust van Afrika vindt men bossell met -400 m3 timmerhout. waarvan men per 10 à
15 ha slechts enkele bomen kapt; hetzelfde isnhet geval in Centraal Amerika. Een
dergelijke exploitatie brengt mee, dat aangelegde banen voortdurend moeten worden
JO' opgebroken; een behoorUjke ontslUiting kan op die wijze 'ni~t worden bekostigd. Om
van mechanische uitsleep maar niet te spreken.
,..
Men zal aJle voorkomende houtsoorten ploeten onderzoeken. omdat met recht mag
worden aangénomen. dat voor elke houtsoort een bestemming en dus ook een afzet
zal moeten worden gevonden. Dit onderzoek kan men niet >overlaten aan het particulier
.initiatief. De bestaande handel is daarvoor te conservatief en loopt trouwens veel
risico'5, wanne,er· het onderzoek niet op brede basis is geschIed. Er is reeds voor de
oorlog veel door de tropische proefstations gedaan. maar ze 'waren toch onvoldoende
uitgerust. Het gehele werk' zal moeten worden gecoördineerd. Men moet komen tot
een standaardisering' op 't gebied van nomenclatuur en sortering. Daarbij bepale
men zich niet tot het angstvallig nagaan voor iedere botanische soort van de diverse
~eigenschappen aan dt; hand van kleine stukjes hout. De· houthandel heeft meer aan het
onderzoek van scheepsladingen van species dIe gelijksoortige eigenschappen hebben.
In de bossen zal men van iedere botanische soort minstens 5 exemplaren moeten
merken, waarvan men beschrijvingen in de verschillende seizoenen kan opstellen.
Men verstrekke deze gegevens aan een internationaal bosbouwinstituut. dat is thans
.
v. Z.
de F.A.O. Divislon of Forestry and Forest Products.

RUBRIEK 7. Bosbedrijfsregeling.· ,
Proefbaanopname in het boscomplex Sem~ngoes (Palembang). A. T. J. BIANCIli.
Korte Mededelingen van het Bosbouwproefstation te Buitenzorg No. 77, Tectolla

XXXIV. 286-328. 1941.

In deze mededeling worden de resultaten ~esproken van een proefbaanopname van
een boscómplex, de Semangoes., in de residentie Palembang. In dit complex, ongeveer
20.000 ha groot, werden 21 proefbanen van 10 m breedte gelegd, alle in de richting
N.-Z. Ruim 10/0 van de. oppervlakte werd op die wijze opgemeten. Op de proef...
banen werden gemeten alle bomen dikker dan 35 cm; diameter en hoogte tot de eerste
tak. BIJ de volumeberekening maakte men gebrUik van het vormgetal 0,7. Het resultaat
was gemiddeld 43. bomen per ha met een volume van 109 m:/;. Op Borneo zijn complexen
met een aanmerkelijk hogere massa per ha gevonden: Sangkoelirang 280 m3 op 235
ha proefbaan. Voor Zuid·Sumatra slaat echter de Semangoes geen slecht figuur.- Van
enkele belangrijke soorten werden nog de diameterklassen 15_25 en 25-35 cm ge.
meten.
,
'
Aangetroffen werden meer dan 200 soorten. Echter -40% van de houtmassa werd ge ...
leverd door een 14 tal dipterocarpaceae, voornamelijk rode meranti. 9~'c. leverde de fa ...
milie der Burseraceae, waarvan de houtsoorten tot nu toe weinig worden verhandeld.
maar waaronder er toch voorkomen van goede kwaliteit. Terloops zij medegedeeld. dat
de overbekende houtsoort Okoumé van Afrika ook tot de Burseraceae behoort. Van
goede constructie houtsoorten, die werden gevonden, worden hier slechts genoemd koe...
lim, petaling. tembesoe, ngcris (een Koompassia), kerandji en merbau. Van vele der
houtsoorten werden botanisch materIaal en houtmonsters verzameld.
.
Belangrijke beschouwingen worden gewijd aan de betroûwbaarheid der boomken~
ners, terwIjl de voorkomende houtsoorten alle besproken worden, vooral ook de ver...
deling ervan over de verschillende diameterklassen.
v. Z.
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