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Referaten
RUBRIEK 2. Grond en klimaat (waaronder bemesting, cultuurtechniek en microbiologie).
Vermindering van' het fosfaattekort door groenbemesting met lupinen? Dr F. van
der P a a u w.. Me.dedeeHngen voor den landbouwvoorlichtingsdienst, April, 331-333,
.1944.
' .
...
In verband met de te verwachten oogstdepressies als gevolg van het vrijwel ontbreken van fosfaatrneststoffen werd tot no_g toe slechts den raad gegeven een goeden
kalktoestand te bevorderen, een goede grondbe~erking toe te passen, !!en groenbemes-' .
tïng te geven enz. Vooral is ook van belang het gebruik van stalmest, die' genûddeld
nog ruim 0,2 % fosforzuur bevat. Op daartoe geschikte gronden met lagen zuurgraad
kunnen laaggradige doch dure bonvrije· natuurlijke meststoffen worden gebruikt . .Doch
een andere mogelijkheid is- de verbouw van lupine, welk gewas in staat is fosfaat uit
voor andere gewassen vrijwel Olltoegankelijke bronnen op te; nemen.
,
Naast amerikaansche. engelsche en russische onderzoekingen wordt verwezen ~ naar
een onderzoek in den boschbouw van Blo k 11, u i s (N.B.T. 8. 337-344. 1935). Hoewel het bekend is. dat slakkenmeel e.n algiersfosfaat op heideontginningen veel minder
voIdo~n .dan superfosfaat, zijn geen verschillen in werking tusschen deze meststoffen
'geconstateerd. Het opvolgend gewas zal daar het voordeel van ondervinden.
Jammer. dat niet wordt . .,.vermeld hoc men thans aan hét benoodigde lupinezaad zal
F. B.
moeten komen.·

RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder bi'!logie der houtgewassen, systematiek en .zaad~
teelt) •
Onderzoe~ingen bctreflendé het voorkomen en de eigenschappen van den ratelpopulier
in Finland. Bo-Eric: Blumenth·al. Silva Fennica. 56 .1---63, 1942.
Hoewel de "ratelpopulier een qer me~st gewone loofhoutsoorten van Finland is, bestaat er weinig literatuur over. De esp komt in hoofdzaak in Zuid-Finland voor. waar
hij naar de opperv1akte met 0.5 %. naar de houtmassa met 1,4 % (22.7 millioen m3 )
is vertegenwoordigd. Gewóonlijk zijn <Je opstanden gemenad met berk. fijnspar, of grove.
den. soms ook zuiver.,
, Het minder goede espenhout dient tot hUishoudelijk gebruik.: als werkhout wordt,
het hout van .. den ratelpopulier gebruikt bij de papler- en lucifersfabricage. Bij laatst.. ·
genoemde industrie is deze houtsoort de beste der aldaar bruikbare houtsoorten: taai
en licht (1ucifersdoosjes), wit. poreus, recht van vezel, gêmakke1ijk te bewerken. te
impregneeren en te parafineeren ; het brandt gelijkmatig op zonder te rooken..
De kleinste toelaatbare afmetingen zijn 1 } 711 (ca 18 cm) topdiameter bij 7' (ruim
2 m) lang. Bij iets zwaardere afmetingen (9" X 12' b.v.) is beperkte aanwezigheid
(tot 3" diameter) van kernrot geoorloofd. Noesten. zijn zeer ongewenscht; 'tusschen
twee takkransen moet minstens, 60 cm rechtdradig hout voorkomen.
In de jeugd overtreft de ratelpopuljer. althans op de hein passende groeiplaatsen
(Myrti11us~type), in. hoogtegroei alle andere houtsoorten. Op 40~jarigen leeftijd halen
de .berk en de groveden hem in, bij 100 jaar de fijnspar tenslotte ook. Alleen: de els
blijft steeds bij hem acht~r. De diktc-aanwas komt tot 50 jaar met die van den groveden ,overeen en vertoont daarna met deze hOl,1tsoort een toenemend positief verschil.
In het Vaccinium-boschtype laat de groei veel te wenschen over. Van het lOe jaar
af kan men jonge opstanden zond~r bezwaar opsnoeien. De natuurlijke stamreinig~ng
verloopt ovêrigens ook vlot, althans tusschen 40 en 80 jaar.
.
Van de vOOr de esp schadelijke zwammen is de ondergrondsch levende honingzwam,
Annillaria inellea, de belangrijkste. 'Pornes applanatus schijnt aan den wortel te beginnen en zich dan in den stam voort te zetten, terwijl Fomes igniarius gewoonlijk
het echte stamrot veroorzaakt. 10' het"" algemeen geldt. dat op slechtere groeiplaatsen
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de door zwammen veroorzaakt~ schade toeneemt. Van de schadelijke insecten zijn
_Cossus cassus (secundair) en Saperda c:archarias (primair) van beteekenis.
De schors is zeer dik. in sommige gevallen nog dikker dan van den groveden.
Merkwaardig genoeg werd in het onderzoek de massaproductie niet betrokken;
slechts' werden gegevens uit bestudeerde Jiteratuur aangehaald. Teneinde den lezer
van dit referaat omtrent dit belangwekkende punt eenige indrukken te kunnen geven,
volgt hier tenslotte nog de door B I u men t hal aangehaalde opbrengst-tafel van
K u r d i a n i in sterk verkorte vorm.
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v. S:
Ooet' den inoloed van de temperatuur op het eesten eo: op de kiemkracht v~ het
.
zaad. Esko Kangas. Acta For. Fenn. 50. 1i. 1-42, 1942.
Van een homogene partij grovedennenzaad werden verschil1ende monsters bij 'onder..
scheidenlijk 20° C. (kamertemperatuur). 30", iO". 50", 60" en '70" en nagenoeg ge ..
lijke relatieve vochtigheid (16-180/0) geëest. Hierbij bleek. dat voor een, voldoende
volledig eesten een temperatuur van minstens 40° C. noodig is. Hierbij is de kiem~
kracht nog zoo goed mogelijk. Reeds bij 50° _Cp bij welke temperatuur het eesten
uiteraard nog iets vollediger geschiedt. neemt de kiemkracht merkbaar/af. Bij 60°. 70°
C gaat de meerdere eestopbrengst geheel ten koste van de 'kwaliteit van het zaad.
De snelheid. waarmede het ,eesten verloopt, neemt met de temperatuur belangrijk
tóe. Zoo beliep de tljd bil 40" C meer dan 5 dagen, bij 50° C ca 4: dagen. bij 60° C
eri. 70° slechts 13 resp. 2 dàgen.
Bij hoogere tfmperaturen worden in verhouding meer loo4e zaden geëest. Het af..
nemen van de kiemkr<!cht bij die temperaturen is dus niet alleen een rechtstreeksch
gevolg van de verhittiI!g. waarbij goede zaden aan kiemkracht inboeten. doch ook
doordat hierbij zaad van een gemiddeld mindere kwallteit vrijkomt.
v. S.

RUBRIEK 4. Boschbeschermin9 (waaronder natuurbeschermiflg en jacht).
~Der Llkchenblasen[usz (Taeniothrips laricioorus Krat.) ein "neucr" Fcind der J..ärchc.
W. N ä 9 e li. Schweiz Z. f. F. 516, 175-180, 1944.
..
,
Sedert een 'jaar of 15 is aan jonge lorken in Midden~Europa een ziekte opgetreden
die ernstige zorgen baarde. Topscheuten en langloten van goed groeiende jonge lorken
sterven. zoodat zich op den duur sterk vertakte. dichte !tronen vormen. in de literatuur
.. Lärchenwipfelkrankheit" genoemd." Aanvankelijk heeft men gedacht, aan vorst; op~
treden van secondaire zwammen maakten het ziektebeéld nog verwarder. Thans weet
....
men. dat het een blaaspoot met zijne larve d o e t . .
In land~ en tuinbouw is de blaaspoot reed~ lang als schadeHjk bekelJd. in den
boschbouw beschouwde men hem als van geen heteekenis. De bovengenoemde soort is
echter eerst. naar aanleiding van de kroonmisvorming dOOr! Kra tO.chvil ontdekt
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en1 Taeniothrips lancivorus genoemd. Publicaties hierover verschenen tot 1942 in de
Tschechische taal, dus voor menigeen onleesbaar. In het Tharandtcr Jorstliches Jahr... ·
buch 1942. 587-614. verscheen echter een artikel van H. Pre 11: "Der Lärchenblasen ..
Iusz und das Lärchenwipfelsterben". Waarschijnlijk komt het' insect voor in het g~heele
Middenl.Europeesche lorkengebied. Ook in Zwitserland was ht';t verschijnsel bekend. het
~
.,
insect nog niet. .
In de boschbiocoenose' komen de blaaspootcn in een paar dozijn soorten voor op hout...
en kruidachtige planten. Alleen T. laricivorus Krat. 'bleek tot nu toe schadelijk. De
schade is duidelijk zichtbaar. het insect en zijn larve zijn -·~chter. zeer moeilijk te vinden.

. .~

I

Eitjes zijn doorschijnend of troebelwit 0.1-0.3 mmo Het eerste larvcnstadium is glazig
wit.O.3-0A mm. Het tweede laruenstadium oranje geel 1.2 mm C~ ) en 0.9 mm ( t ).
Imago 1.2-0.9 met smalle vleugels met franje. '~ zwartbruin. ~ oranjegeel.
Schag.e ontstaat door het Zuigen/van imago en larve aan de goedgroeiende hoofdscheu..
ten en aan het licht blootgestelde zijscheuten. het sterkst aan boamen van 2-10 mlengte.
Jonge teere naalden worden uitgehold en grijsgroen. Ze buigen zich sterk naar buiten
om. soms opvallend haakvormig naar beneden, zijn broos en breken gemakkelijk af. Ver..
der harsuitvloeiing. Erger is'. dat het zuigen ook plaats vindt aan jonge. nog niet ver..
haute twijgen. meest a~n de boven'einden die daardoor afsterven of rimpelig worden met
typische. in dwarsrichting loopende barstjes. Er vormen zich dan bij goedgroeiende lor..
ken nieuwe scheuten. waardoor de kronen dicht en' struikerig worden.
De jonge boomen gaan niet dood. maar de vorming van goede stammetjes wordt be..
invloed en bij menging met andere houtsoorten kan de lork achter raken. Daarom
dient men er toch aandacht aan te schenken. Misschien is besproeiing of bestuiving
de K.
mogelijk. -
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Het gebruik en de verzorging ~an de land.. en 'tu.inbou.w m~t kopersulfaat en andére
,koperverbingen. C. B 0 u d e w ij n. Mededeelingen voor den landbouwvoorlichtings..
dienst. April, 325-331. i 944.
"
.
"Het als ~fungicide gebruikte kopersulfaat is een vrij :z:uiver product - 98 % - en
wordt ~et een garantie van 25 % koper geleverd. Dij voorkeur al~ een fijnkristallijn
of fijngemalen product. In het bij:z:onder voor de bereiding van Bordeauxsche en Bour...
gondische pap, werd het wel onder den:. naam van .. geventileerd kopersulfaat" of als
merkartikel. bijvoorbeeld als "Orthokoper" aangeboden.
Reeds VooI" 1940 werd een toenemend gebruik gemaakt vaI). andere koperverhindin..
gen. vo.pmame1Jjk van koperoxycliloride. in den handel bekend als koperkalk. Menkent een product met 40-50 % koper. gebruikt- bIJ de aardappeIteelt. en een JIlet'
12-18 % koper voor het overige gebruik als fungicide. Handelsnamen- :z:ijn bijvoorJ
. beeld: koperkalk Wacher. koper Sayer geconcentreerd. Uraniakoper .....Bordola. Bij het
gebruik wordt er naar gestreefd eenzelfde hoeveelheid kopeI" toe te dienen als bij gebruik van kopersulfaat ..
De hehoefte aan kopersulfaat moet geheel door import worden gedekt. Het over..
zicht hiervan gaan we stilzwijgend voorbIJ. _daar de hoeveelheden in den boschbou:w
, gebruikt naar verhouding uitermate gedng- :z:ijn en koper daarbij in het geheel niet als
meststof wordt gebruikt. Na 1940 stond geen kopersulfaat meer ter beschikking voor
het bereiden der fungicide.n. Wel,) had nog import van koperoxychlorlde tot een, vol ..
doende' hoeveelheid plaats. In 1943 werd door het verzamelen van koperhoudend materiaal (afval en .halffabrikaat) in Nederland en dit, in /Duitschland te' laten verwerken
tot' koper oxychloride. bereikt. dat geheel in "de behoefte aan koperhoudende planten..
- :z:iekte bestrijdingsmiddelen kon worden voorzien. Het prijsverschil en· de verwerkings.kosten moesten door Nederland worden betaald. en worden dool" een heffing op hetproduct gedekt. Ook voor 1944 zal hierin worde(l voorzien.
Tenslotte wordt nog een uitvoerige beschouwing gegeven over koperslakkenbloem
voor bemesting als vervangingsmiddel van kopersulfaat. doch dit is voor, ons van minder
\' belang. Wel zou ik ,nog willen opmerken. dat het meest wordt gebruikt Koper Bayer
ge,concentreerd. met een kopergehalte van 500/0' verkrijgbaar bij de N.V. Defa te
Arnhem. Blijkens een vlugschrift van den Plantenziektenkundigen Dienst betreffende
"Vervangmiddelen voor Bordeauxsche pap" wordt dit middel in de fruitteelt gebruikt
In een concentratie' van 0.75-0.4% vóór den bloei. en' in een concentratie van 0.5-.
0.25 % na den bloei. Voor bespuiting 'met ongeveer 35 liter vloeistof per are bij droog
weer van 1... en vooral van 2~jarige dennen in de kweekerij kan. rond genomen. worden
volstaan met 0.5 %. zoowet vo.or de bespuiting in begin Juli als voor die in 'het einde
Augustus. Tot mijn spijt kreeg" ik dit artikel te laat in handen om het nog voor het
Juli-nut;nm~r van ons tijdschrift te .refereeren.
F.· B.
I
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Das Eiclrensferben im Forsfambt Hctlcfeld. Prof. Dr Kr a hl, U rba n. Prof. Or
]. Lie s e und Prof. Dr F. Sc h we rcl tf eg e r. Z. f. d. ges. Forstw. 1/6. 70-87.
1911.
Het Forstamt Hellefeld is gelegen in Polen in het Warthegebied ; deze bosschen
omvatten. zooa15 het artikel in den aanhef weergeeft. een der grootste aaneengesloten
.eikengebieden van Duitschlalld ter grootte van 5942 ha. Sedert eenige jaren heerscht
daarin een ziekte. die aanleiding is tot afsterven: der eiken op groote schaat. Zij begint
met het topdroog worden der boórnen en de vorming van waterlot en na een periode
van 2--4 jaren sterven ze. De bodem bestaat uit leemgrond ,met gering kalkgehalte ;
echter treft men op 1.5 tot 2 m diepte kalkrijke mergel aan. De watertoestand .is on...
gunstig; in regenrijke tijden staan groote gedeelten onder water. ./
Van de eiken Is het meercndeel zomereik. terwijl wintereik ook gedeelte1ijk voorkomt.
Het Poolsche beheer verpleE;gde de jonge opstanden slecht: bij de overname in 1939
door de Duitsehers kwam daarin verbetering. Als" onderhout treft men veel haagbeuk
aan. vaak ontstaan langs natuurlijken weg. Merkwaardig is het. dat het sterven in
het bijzonder voorkomt in 60-100~jarige bosschen. terwijl de jongere en oudere op~
standen zonder uitzondering verschoond bleven.
'.
•.
Prof. L i e s e had. opdracht de sterfte der eiken. van botanische zijde bezien en te
. verklaren. De zieke boomen vertoonen op den stam in de lengte verloopende. meest
zwart gekleurde. strepen van 10--20 cm lengte. Verwijdert mm de schors daar ter
plaatse. dan ziet men in- het hout een overeenkomstige scheur. die overgroeid is. Dit
~zijn houtvaten met donkeren .inhoud. Daarin treft men zwamdraden aan terwijl in de
daaromheenliggende houtvaten talrijke thyllen: voorkomen. De zwam bleek een Gra~
phium..soort te zijn. De ziekte vertoont veel overeenkomst met de iepenziekte. Aan
stamschijven kon worden vastgesteld. dat de ziekte in de laatste 10--20 jaren reeds
is voorgekomen; men trçft verscheidene van die zwarte plekken tusschen de jaarringen
aan. Op meer dá'n een plaats werden doode eiken gevonden. waaraan van Graphium..
beschadiging niets te zien was.
.
Volgens L ie s e kan de sterfte dan ook nauwelijks met de Graphium..ziekte in ver..
band staan. Andere' zwamparasitaire ziekteverwekkers werden aan de zieke of doo<Je
hoornen niet gevonden. Het wortelstelsel Was gezond. zoodat de ziekte niet aan be...
schadigmg daarvan kon worden geweten:; evenmin kon dus ook de hooge ~terstand
in regenperiodes daarvan de oorzaak zijn. Uit de jaarringen kon worden afgelezen.
dat de aanwas in de jaren 1929J1931 en. 1940/1942 bijzop.der gering is geweest. wat
_ op vorstbeschadiging wijst. want 1928/1929 en 1939/1942 -waren extreem koude winters.
De sterfte vond zoowel plaats onder de zomer~ als wintereiken. Voor de verklaring
van de ziekte kan aan de kwestie van de soort" echter geen 'groote beteekenis worden
foegekend. zoo aJs aanvankelijk w.erd gemeend. L i e s e concludeert. dat van botanisch
standpunt bezien de ziekte slechts verklaard kan worden als een gevolg van verschil..
lende ongunstige factoren.
Prof. S c h w e r cl t f e 9 e r bezag de zaak uit een 'oogpunt van insectenschade en
vorst. Van 1935-1940 werden de eikenopstanden zwaar beschadigd door vreterij van
Euproctis chrysorrhoea en Malacosoma neustria. Hij zegt. dat er verband bestaat tus~
schen deze vreterij en het afsterven. terwijl hij mede gaat niet de co_nclusie van L 1e s e.
dat de strenge vorst der winters v~ 1939/1940 en 1940/1941 daar mede schuld aan
zou zijn. Strenge vorst maakt den boom gevoelig voor pathogene invloeden en yer...
mindert zijn herstellingsvermogen.
-'
,
Prof. Kr a h 1- U rba n noemt de schade belangrijk. zoowel economisch als hçmttechnisch en boschbouwkundig. Economisch doordat in een gebied van 1200 ha talrijke
eiken van 60-100 jaar moeten worden gehakt. waarbij uiteraard vele toekomststammen.
Houttechnisch. doordat plotseling vele stammen mo~ten worden weggenomen, waarbij
men niet vrij is in zijn keus. Daardoor ontstaan lichtverhoudingen. welke ongunstig
zijn. met als gevolg vonning van waterlót en 'ongelijkmatigheid in de jaarringen.
Aangeraden wordt in de hol geworden opstanden zoo spóedig mogelijk houtsoorten
te brengen. die snel groeien. om aldus de eikenstammen te beschenilen tegen waterlot.
Als zoodanig, worden genoemd fijnspar en haagbeuk,. Is tengevolge van de sterfte
zooveel weggevallen. dat deze methode geen nut meer heeft. dan wordt geadviseerd
zoo snel mogelijk eikenbosch door zaaiing aan te Jeggen. waarbij de oude boomen
.als scherm tegen vorst dienst kunnen doen. Hij houdt dus wel aan dé eik vast. ondanks
de sterfte.
Kr a h 1~ U ,r ban geeft als eindconclusie tot saneering der getroffen opstanden over
te gaan. waarbij hij echter wel laat uitkomen. dat men daarbij zeer afhankelijk is van
z:aad. I plantenvoorraad.
arbeidskrachten en materiaal voor. afrasteringen
1
W. n. '
.
.
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RUBRIEK 6. Boscbhuishoudkunde (waaronder arbeid. beheer. handel, recht en :wet..
geving).
"W Bndlungen im HolzvcrbrBuch wld in der Holzversorgt.mg Japans. (Ontleend aan
Wochenber. d. Dtsch. Inst. f. Wirtschaftsforschung 15. 1942) Z. f. Weltfw. 7/10.
455-158. 1944.
'Hout speelt een belangrijke rol in 't bedrijfsleven van Japan. De sterke ontWikkeling
van zijn industrie heeft daarin maar weinig verandering gebracht al is dan voor oe ..

paalde doeleinden' hout vervangen door steen en met~al. Tot het begin der 20ste ...
eeuw lag de overheerschende positie van het hout voomame1ijk in de groote behoefte
eraan voor huiienbouw. De ontzettende aardbeVing van 1923 had zeker aanleiding
kunnen zi19 tot vermindering van het gebruik., omdat bij deze natuurramp gebleken was,
dat beton beter bestand was tegen de vernielende natuurkrachten en tegen vuur. Van
regeeringswege is dan ook sterk aangedrongen op toepassing van betonconstructies
bij den bouw van woningen, en de Staat bevorderde de ijzerbeton~
steenbouw. Maar
dit heeft tenslotte maar weinig invloed op 't gebruik van hout gehad.
Integendeel. de verdere industrialiseering verhoogde de vraag. Daar was in de eerste
plaats de ontwikkeling van den mijnbouw en het vervoerswezen. die groote hoeveel ..
heden mijnhout en dwarsliggers opeischte. En daarhij kwam al spoedig de toepaSSing
van hout bij de bereidilig van cellulose. houtslijp en· papier. In 't begin van de twin..
tigste eeuw werd voor 't laatste nog maar weinig hout geBruikt. Voor papier hield
Japan integendeel nog steeds vast aan andere vezelstoffen en dè vervaardiging van
ruwe zijde remde de ontWikkeling van de kunstzijde industrie.
, Maar a1...spoedig stijgt voor deze industrieën de vraag op de houtmarkt. Van 19P
tot 1937 loopt de productie van cellulose op van 25.000 tot 475.000 ton. houtslijp van
51.000 tot 362.000 en papier van 489.000 tot 966.000' ton. Aarzelend ~begint de ver..
vaardiging .van kWlstzijde; in 1929 bedraagt de productie eerst .12.000 ton. terwijl
Italië toen reeds 32.000 ton vervaardigde. Maar dan komt er gang in en in 1937 is
Japan met 152;000 ton de groQtste kunstzijde producent der wereld. Nog sneller -ging
het bij de cellulose wolindustrie. In 1932 waS die praktisch nog van geen: belang, in
1937 staat Japan met 81.000 ton al op de tweede plaats, direkt na Duitschland. Het
houtverbruik door deze industrieën stijgt dan ook enorm; het loopt op van 6;9 millioen
m:t rondhout in 1913 tot 26,9 mi11ioen m3 in 1937. daaronder voor het bouwbedrijf
àIleen van 5,6 op 20,8 millioen m:J. De groote opleVing van het b6uwbe:chijf moet
toegeschreven worden· aan de oprichting van de nieuwe woningen' na de groote aard..
beving. de sterke aanwas van ·ae bevolking en- de Sfl:elle industrialiseering van het land.
Het brandhoutverbruik stijgt maar matig en wel van 47.~ milIióen m3 in 1911 tot 61,2
mil1ioen in 1937. , 6
,
Japan heeft een hoschoppervlakte van 26,6 millioen ha of 2J:t van de totale uitge..
strektheid van het land. De kap van timmerhout H.ep van 1913 tot 1937 op van 7,4
millioen tot 22,1 millioen m3 rondhout. rekent men daarbij nog het brandhout dan komt
men voor 1937 tot een totale kap van 83.3 millioen m2 • Men mag aannemen. dat dit
aanmerkelijk meer is dan de jaarliJksêhe bijgroei en het is vooral, de naaldhoutvoorraad
die men daarbij- heeft aangesproken. Van de 22.1 mll1ioen m2 ·timmerhout, weJke men
in 1937 heeft gekapt, 'was bijvoorbeeld 18.7 naaldhout en slechts '3,4 loofhout. Dit
naaldhout komt nu in hoofdzaak van Zuid Sachalin .. Van regeeringswege wordt thans
de kap in Zuid~SachaIin ,sterk beperkt. vooral met het oog op de ontwikkeling yan
des cellulosc·industrie in deze streek. Daarnaast is men met aanplanting op groote
schaal begonnen. maar dit middel leidt uit den aard der zaak eerst. na jaren tot succes.
Om in die stijgende behoefte te voorzien moet Japan hout invoeren. Deze invoer liep
op ~van 0,3 In 1913 tot 3.1 milHoen m2 in 1937, In 1929 was ze zelfs nog hooger en
wel 5,1 millioen uil. Japan staat er echtér op zooveel mogelijk zijn houtbehoefte uit eigeri'
land te d~kken en het is er da'arom op bedacht de eigen productie op te voeren;-
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Tropische Boschbouw .
RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde•
. ,Nigerie. Die Forstwirtscha[t Nigcriens. (Ontleend

Administ,ation.) Z. I. Weltlw. 4/6. 282-284. 1943.
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Britsch Nigerië bestaat -uit 3 geographische zöncn: de vochtig.warme. aan oerbosch
rijke kuststreek. het ongeveer 600 m hooge steppenland. dpt hier en daar tot 2000 m
opklimt en het overgangsgebied tot de Soedan. Van de 4 Engelsche bezittingen in .
Wcst~Afrika

is_ Nigerië de rijkste. omdat dC' opbrengst wordt geleverd door verschillende
waardevolle producten als palmolie. palmkerneo. aardnoten en cacao.
.
In 1889 had men in de kolonie Lagos reeds eelt boschdepartement. 't welk in 1905
vereenigd werd met dat van Zuid·Nigerië, waarop in 1914 de vereeniging van' Zuid..
met Noord.. Nigerië volgde. De laatste boschwet is van 1938. ze bestrijkt tevens het
mandaatsgebied Kameroen. De wet bracht eenheid in het door de ingeborenen uitge'"
oefende boschbeheer. Aan 't hoofd Van den dienst staat een directeur, die direct
verantwoordelijk is aan dc' Regeering. In 1939 bestond de staf uit 3 inspecteurs en 48
houtvesters en assistenten. een .fonnatle groeter dan in eenig andere Britsche kolonie
'in Afrika.
De vonning Van boschreserves wordt bemoeilijkt door het eigendomsrecht der inboor..
lingen op de bosschen. Het boschdepartement tast echter den eigendom niet aan, het
neemt alleen de controle op 't beheer over. Men heeft tweeër1e~ soort reserves, die
van de inlandsche stammen en die van de Regeering. In de eerste soort yan reserves
wordt het personeel aangesteld en bezoldigd door de inlandsche rechtsgemeenschap ;
het departement oefent alleen toezicht uit op 't werk van 't personeel. In de Regeering ..
reserves wordt het werk gedaan door personeel. dat door de regeering wordt opgeleid
en bezoldigd. De eerste soort bosschen vindt men in de Noordelijke proVinCies.
Op een boschconferentie van,,1937 werd voor de uitgestrektheid der schennbosschén . . .
~als norm 25 % van de totale laildoppervlakte aangenomen.
~
Nigerië. zonder Kameroen, heeft een boschoppervlakte van 639.000 km2 , waarvan
mangrovebosschen 18.000 km2 , regenwoud 96.000 km2 • Moussonbosschen 31.000 km 2 ,
Savannenbosschen 484.000 km2 • Hi~rvan was in 1937 52.000 km2 gereserveerd.
v. Z.

" Ucbcr bisherige Waldbautätigkeit ïm ttopischen Regênwald. Or A. Fra·ncke.
"
.. Ein Beginn waldbaulicher. Tätigkeit im tropischen Regenwald ist in den meisten
FälIen erst eiD Jahrzehnt nach dem ersten Weltkrieg zu verzeichnen", daarmede be . .
gint Fr anc k.e zijn artikel. Britsch. .lndië en Nederlandsch . .lndië behooren dan zeker
tot de uitzonderingen. want binnen het gebied van het regenwoud werd in beide kolo ..
niën geëxploiteerd en geplant. zeker al een dertig jaren vóór het uitbreken van den
wereldoorlog 1914/18. En over dien boschbouwkundigen arbeid is in' de betreffende
vakliteratuur (Indian..Porester en Tectona) ook wel het een en .ander gepubliceerd.
Wellicht ware juister, dat eerst na den vorigen wereldoorlog verschillende boschproef..
stations zich met onderzoekingen in het regenwOud hebben bezig gehouden. wier publi~
I caties .in wetenschappelijk. kringen meer de aandacht trekken en die in de Europeesche
bibliotheken vermoedelijk vollediger zijn verzameld dan: die. Van de vaktijdschriften.
Fr anc k e laat dan de werkzaamheden van Afrika, Azië, Australië en Amerika
de revue passecren. De belang rijkste ervan zullen we met een kort woord aanhalen.
; Het blijkt dan, dat men in Afrika aan de Ivoork,ust evenals' in ons Indië in de
-Buitengewesten, in het oerbosch evenwijdige sleuven heeft gekapt. waar:bij men de
goede houtsoorten aanhield eri de natuurlijke verjonging daarvan door herhaaldelijk'
wegkappen van andere hen verdringende houtsoorten trachtte te beschermen. Ook heeft
men in die strooken wel kunstmatig goede houtsoorten ingebracht. Aári de. Goudkust
legt men bij voorkeur cultures aan in het grensgebied tusschen aequatariaal bosch en de
'
savanne, waarbij men zich van de boschveldbóuwmethode bedient. .
In Nigerië heeft me~ twee proefstations: te Ibadan en in Sapoba, beide met e$n
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Indische specialiteit. waar men vooral proeven he~ft gedaan met de verjonging van
geëxploiteerde kapvlakten : door branden onder sçherm. door schermslag. groepen in~
bouw, door veredeJingskappeo 1 door aanplant in. sleuven en( door boschv~ldbouw. In
Kameroen werden kunstmatige cultures met inheemsche houtsoorten en met exoten aan·
gelegd'
onder het Fransche bestuur begon men er met verbeteringskappen (Aow
,reicherungsmasznahmen) over ongeveer 4000 ha. In Gaboen concentreerde zich de be ..
J langstellillg hoofdzakelijk op Okumé. waarva'n men de ontwikhlipg en de natuurlijke
,.verjonging naging. In Belgisch Congo werd· in 1936 een boschdienst opgericht. Men
cultiveert er hoofdzakelijk in tt Kivugebied. in 't grensgebiecJ van het Albert nationaal~
park en in 't Congobekken. In Ugflnda heeft men in gedegenereerd regenwoud cultures -'
aangelegd van Podocarpus en Chlorophora excelsa, waarmede ook oude Eucalyphus-- .
culturen werden onderbouwd; .
.
• Nog onder Duitsch beheer werden in Duitsch Oost~Afrika cultliurproeven· 'begonnen,
o.a, door verb~teringskappen in het gebergtebosch. Door de EngeIschen wcrd dit werk
voortgezet. In 1908.begon men aan de Oostkust van Madagaskar met den aanleg van
de spoorbaan. die grootc ... hoeveelheden brandhout verbruikte. De ·bosschen werden.
vooral -wat de slechtere houtsoorten betreft, uitgekapt, zoodat op die wijze een ver~
betçring van de boschg.e:steldheid tot stand kwam. Aldus werden 3000 ha' behandeld.
Uitgestrekte kapvlakten zijn met exoten: beooscht. In de laatste decennia is er veel
bosch vernield, zoodat men er zich nogal ongerust maakt over den nadeeligen invloed
daarVan op den hydrologischen toestand.
.
Azie. Britsch-Indie is het klassieke land van den tropischen boschbouw. In den aan~
vang werkte men echter hoofdzakelijk in de economisch belangrijke teak~ en sal (Sho-rea robusta) bosschen. Vandaar dat de werkzaamheden in het tropische regenwoud
eerst veel later begonnen. In 1916 kwam het eerste bedrijfsplali -voor altijd groen·
regenwoud tot. stand (in Coorg). De w~rkzaamheden bestonden in verbeteringskappen.
natuurverjonging .onder scberm. kunstmatige groepenverjonging onder scherm of
aanplantingen volgens dê boschvcldbouwmethode. In de laatste jaren' helt riten meer
over naar de natuurlijke verjonging of legt men de kunstmatige culturen onder scherm
aan. Met het cultuurbedrijf liép men zoo'n 'beetje achter de exploitatie aan. omdat alleen
in dIe dIstricten. waar een geldelijk overschot was. fondsen voor culfivéering werden
ter beschikking gesteld.
.
Eerst na den. oorlog kreeg men plaatselijk ook exploitatie van de tweede rangs hout~
soorten en toen werd het cultuurvraagstuk accuut. Op een boschbouwconferentie in
1926 te Dehra Duon werd de stelling geponeerd. dat de exploitatie niet behoorde te
worde.t:l opgevoerd vóór het cultuurvraagstuk behoorlijk was opgelost. En sedert 1929
heeft men zich hierop met energie geworpen. In 1939 verscheen o.a. een verhandeling
over de tot nü bereikte resultaten bij de verjonging der dipterocarpenbosschen. Het
tegenwoordige boschonderzoek gaat thans geheel uit van het in 1906 te Oehra Dunn
opgerichte boschproefstation. Een overzicht. van hetgeen tot nu toe gedaan is vindt
men in de werkplannen dezer inrichting over 1933/36 en 1936139. Van groot belang
was de" verschijning van het werk van T r..a u p "Silviculture of Indian trees"; waarîn
de kletp.ing en jeugdantwikkeling van de belangrijkste houtsoorten wordt behandeld.
Qp1l)erkelijk was de activiteit van het boschbeheer in Malakka. Hier ging men van
de zeer gezonde stelregel uit. dat de waardevolle houtsoorten eerst dan mochten
worden geëxploiteerd, wanneer. hun voortbestaan verzekerd was en dat voorloopigl
daarom alleen de houtsoorten van minder belang in hoofdzaak mochten worden gekapt. Men heeft de oplossing gevonden in een schermslag met groepsgewijze verjon~
gIng. Sedert de oprichting van het proefstayon te Kwala Lumpur heeft men de resul~
taten van een reeks van onderzoekingen over kieming. cultuur en jeugdontwikkeling
van tal van houtsoorten in de Malayan F'orester gepubliceerd.
Illdo-Chillll is de eerste Frransche kolonie. die een boschbehe~r kreeg en men heeft
daar bij gunstigen houtafut ook systematische verbeteringskappen kunnen invoeren.
De natuurlijke verjonging gaf nogal moeilijkheden; gedevasteerd bosch heeft men ge~
deeltelijk met exoten ve.rjongd. Te Saigon heeft men een boschproefstation opgericht.
Op dê Philippijnen zijn ook onderzoekingen aangezet over de kieming en ontwikkelil1g
van houtsoorten eri de verbetering door cultiveering met tusschenaariplaqt van Leucena
. glauca. Daarnaast pogingen om groote 'kapvIakten in liet heuvelland te herbosschen.
De boschbouwschool •. verbonden aan ~de universiteit te Laguna, heeft tot nu toe bij~
gebrek aan fondsen weinig kunnen presteeren.
.
'
. .In het "voormalige" Nederlandsch~lndie" (F r anc k e is niet erg· conseqyent in de
,
betiteling. daar hij spreekt van Duitsc;h Oost..Afrika. hoewel deze kolonie al een 25 jaar ~
vroeger vbor het moederland verloren ging) hebben de teakbosschen nog meer dan
in Britsch-Indië aUe aandacht' opgeëischt, Ç>ndanks het voprkomen van uitgestrekte
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regenwouden .vooral hi de buitengewesten. Op verjongingsgebied zIjn alleen van be·
lang de publicaties van Kr am erover natllurverjonging bij plenterbedrijf in het

Goenoeng gedeh complex en verjonging van ijzerhout in Palembang door F 1u i t
Verder, de publicaties van het Buitenzorgsche Boschproefstation. o.a. die van Jap i n 9
en 0 e y Dj 0 e n Sen 9 OVer cultuurproeven te Gadoengan. kiemproeven vim E i dm a n Ot onderzoekingen van Cos ter over wortelconcurrentie, en de monographieën
van Koo pma Ot ye rh 0 e f en M el' er D re e s over belangrijke houtsoorten in \
het oerbos eh. Dit is woordelijk alles; voorwaar een schrale oogst.
Laten we bij dit overzicht, even .!.tilstaan. Het artikel van Fr a n c·k I! gaat over
- .•Waldbautätigkeit" in het tropische regenwçmd en die werkzaamhéden zouden in de
meeste gevallen eerst nä den vorigen wereldoorlog 191.4/18 zijn ingezet o.a. ook in
onze kolOlliale gebieden. Maar deze werkzaamheden dateeren hier sedert een dertigtal
jaren vóór dezen oorlog: Ik wil herinneren aan het baanbrekende werk van K 0 0 1" ..
der s over de houtsoorten Van Java. ik meen in 13 kloeke deeIen. waarin deze merk..
waardige man zich met noesten ijver op het floristisch onderzoek dezer bosschen (ook
nog op die van Sumatra en Celebes) heeft geworpen, aan al de reserveeringsarbeid
in het gebergte (de. ter instandhouding verklaring. grensregeling" en afbakening van
ongeveer 200.000 ha gebergtebosch), de tot standkoming dCT boschreglementen. Verder
kunnen we wijzen op de uitgestrekte cultures op. de hellingen van enkele bergen van
Midden ..Java o.a. op de Merbaboe met Eucalyptus, Cupressus; Tjemara, Tristania.
Poespa {Schima Noronhae}. de aankappen van de betere houtsoorten in de Preànger
als rasamala. manglid, waar ·men deze houtsoorten ook heeft a~ngeplant, de groote
exploitatie in het zgn. panglonggebied van Sumatra's Oostkust en de Riouwarchipel.
In de lijst van meer recente publicaties missen we voor Nederl...Indië het belangrijke
werk der Boschverkenning (veel artikelen in Tectona o;a. van Endert), der Buiten..
gewesten. waar duizende kilometers proefbaan werden opgemeten, het Copal Ollderzoek
van van deK 0 p pel, en het onderzoek naar andere boschbijproducten als damar,
rotan van denzelfden houtvester en zijn collega's F I u i t en Sc hul tem a keT, de
verkenningen van de ebbenhoutbosschen door St e u p. het verjongingsonderzoek in
de Niroe~reserve door van R 0 0 sen d a á I en Th 0 ren a a r. de vele publicaties
van Go n 9 g rij p over de bosschen der Buitengewesten, de aanleg op groote schaal
van cultures van Pinus Merkusii op de Batakhoogvlakte, de harswinning in de Pinus
Merkusiibosschen in Atjeh, de onderzoekingen op het gebied van verjonging in de
Dipterocarpenbosschen doo~ deL e e u w. de onderzoekingen van Wol f v 0 n W ü I ..
fin g betreffende de stamtafels van verschillende houtsoorten, de tot standkoming
van een bedrijfsplan in het Gedehcomplex door te nm 0 e v e;f. enz. en ,de lijst zou
nog veel langer worden, wanneer er geen houtvesters bestonden, die nooit iets pu..
bJiceeren. In Ned ...Indiè alleen is op bosc.hbouwgebied vermoedelijk meer gepresteerd
dan in geheel tropisch Afrika.
..
Ook in Britsch..lndië kwam lang voor den oorlog 1914/18 veel meer tot stand dan
men uit het artikel zou besluiten (zie bijv. in het werk "Forestry in British ..India" van
Rib ben t rop. dat van 1900 dateert).
Australië. Van Australië woidt slechts gemeld. dat de naaldhoutbosschen de belang ..
stelling hadden en dat overigens de Eucalyptusbosschen de aandacht trokken. ~
Midden .. en Zuid ..Amerika. Van Hondut'a3 worden verjongingen gemeld in de mahonie ..
bosschen. In Britsch Guyana staat me.a pas aan 't begin van 't cultuuronderzoek. De
United Fruit Cy legde proefcultures aan van Balsahout in Costa R.ica. In San Dorbingo
heeft men proefcultures van mahonie en in Puerto Rico werd door de U.S.A. een
pr~fstation opgericht. dat een tijdschrift. uitgeeft ..The Caribbean Forester". waarin'
veel in hoofdzaak voor de praktijk belangrijke artikelen worden opgenomen. Van
Suriname worden slechts cultuur.. en verjongingsproeven gemeld, die helaas in 1925
werden gestopt. Het ,werk van Plassc.haert en Gonggrijp (o.a. belangrijke
publicaties over houtsoorten. die bestand zijn tegen paalworm) wordt totaal genegeerd.
Recapituleerend acht Fr anc k e de· centra van de belangrijkste onderzoekingen
te liggen in Nlgerië, de Ivoorkust, Britsch ..Indië •.Malakka, Britsch~Honduras en Trini~
dad. Nederlandsch..lndië wordt hierbij niet genoemd, waarovér we. gezien dè opper..
vlakkigheid dezer studie, maar niet zullen treuren.
v. Z.
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