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Die Wälder' der Philippinen. (9ntIeend aan A. Kol b .. Die' Philippl~en"). Z. f.
Weltlw. 7/10. 137-439. 19H.
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Aan de kust. vooral aan de rlJStige zeeboezems der eilanden treft men een gordel
van mangrove aan. Meer binnenwaarts. waar het water brak is, vindt men overal
evenals elders in de tropen, f'en nipa.foK:matie. een bijna starhlooze paltp. waarvan
de bladeren van onschatbare waarde zijn voor qen inlandschen huizenbouw. Nog meer
bi~nenwaarts. of waar de mangrove ontbreekt. tot aan zee. vin4t men op drogèn"zan-:,
digen grond, die niet blootge~te1d is aan den invloed der getijden. een strandrformatié~
Aan de kust heeft men veelal een gordel van pandanen~ De voomaamst~~ vertegen...
woordigers ~îjn echt,er Teniilnalia Catapa. Erythrina indica. - Barringtonia" asiqtiea.
Hibiscus tiliaeeus en Casuarina equisetifolJa. welke laatste men vaak in zuivere bos. .
sehen aan liet strànd vindt. Een -,groot deel' dezer strandbosschen is echter thans reeds
. . -:-." . ' .
vervangen door tuinen van Cocospalmen..
Binnenwaarts van -deze strandbosschen,' gebonden aan het echte moussonklimaat ...~
vindt men -vaak aan de oevers der rivieren maar ook ,wel direkt aan de kusf heuvel.
terrein, bedekt door de MoIave. . fonnatie. Niet zelden bestaat d.e grond ,uit koraalkalk.
Deze vegetatie ontleend haar naam aan. haar voornaamsten vertegenwoorcllger. ,de
Molave (Vitex parviflora). Verder treft men er Hls voorpaams*e aan de I~tsia hijuga
Molufsch ijzerhout). Mimusops. spee, Tarri~tiq sylvatica. Sindora supa en
(ipil
Toona calantas (decalantas). Deze' Molave fOiplatie, die in de Philippijnen naar
schatting over een uitgestrektheid van.J mHlioen ha voorkomt" Is helaas' door zijn gt,ln·
stige ligging ~e.n goede toegankelijkheid reeds- zeer uitgekapt. Meer d~ JO m3 .bruikbaar
timmerhout komt er niet voor, maar de houtsoorfen hehooren tot de meest waardevolIe
van 't land.
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. Daar waar binnen het mou1;isonklimaat de grond vochtig, wordt beginnen ..de Diptero-Cllrpaceae bosschen. cUe 75% van het Phi~ippijnsche boschgebied uitmaken. Vooral in
de benedenste gordel zijn het zonder uitzondering groete boomen van 10-50 m hoogte
'en 100-150 cm dQ9rsnede. Whitfort onderscheidt verschillende,. typ~n. en ,een, v,!,n de
de mooiste is de lauanformatie, De belangrijkste vertegenwoordigers zijn wel de Red...
lauan (Shorea sp.) shorea furfuracea. (= almon lauan). Hopea 'odorata '; Dipterocarpus
alatus. Parashorea plicata. Dipterocarpus grandiflorus (.::::::;: apitong) jShorea polysp~rm~
(tanguile) en PentacmeQÇ"ontorta (= wpite lauan). Ze leveren de grootste, houtniassa
tot wel 4:50 m3 per he., In verballd met hun houtrijkdom he.cht Whitfort dan ook
aan de Dipter:ocarpaceae bossr-hen een gelijke beteekenis als aan de naaldhoutbosSchen
in noordelijker streken. De weelderigste ontwikkeling he~ben ze op vruchtbaren "ulca·
nischen grond. 300-400 m' hoven dl: zeespIegel. Daar waar het grondwaterniveau
hoog is en een deel van 't jaar overstroomingen plaats hebben wijzigt zich de samen...
stelling en' treden op Dipt. affinis. de hagachac formatIe. De hagachac. kan soms over'
groote oppervlakten in zuivere opstan,den voorkomen. Voor _een groot 'deel is dit type
bosch reeds door de'ontginningen vernietigd-. Een andere vonn is weer het "yacal" type
met Hopea plagata ,(= yacal) als meest opvallende boom.
Bov.en de 400 m met toenemende vochtigheid van de lucht nemen' eiken meer deel
?an den opstand en eindelijk blijft van de Dipterocarpaceae' nog alleen Shorea poly..
sperma over om tenslotte ieheel te verdWijnen. Boven de ~OO m komt ,dan geleidelijk
het nevelwoud met een samenstelling, zooals we. dat ook uit andere tropische gewesten
kennen. ~
Tusschen het gemengde eikenwoud en het nevelwoud dringt zich in het. ce~frale deel
van Noord . .LuxoD' nog de voor tropische streken zeer opvallende formatie van naald...
houtsoorten in. Op Luzon Is het uitsluitend Pinus insularis. op Mindoro weer Pjnus
Merkusii. terwijl in het Zambales gebergte beide dennen voorkomen. De hoomen staan
wijd uit elkaar en er komt zooveel licht op den grond. dat deze met een grasmat is
bedekt Door het vuur der ontginningen branden deze bosschen herhaaldelijk af., maar
de 'dennen zIjn eenigermate tegen vuur ~estand. Oorspron~elijR hadden deze bosschen
vermoedelijk een gemengd karakter maar door het herhaaldelijk afbranden is hét loof...
hout geleidelijk verdwenen. Ze komen voor .oP een, hoogte tusschen 900 en 1500 'm.
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, Veel bosch is, in de Philippijnen voornamelijk door de brandcultuur der bevolking
reeds verdwenen: vOÇtr het oerbOsch zijn grasvlakten (de zgn. cogonales) in de plaats
gekomen. begroeid met de ook in ons Indië bekende glagah en alang ~Iang. Noch voor
akkerbouw. noch voor veeweide zijn deze gronden geWild. zoodat steeds meer nieuw
bosch wordt geveld. Brandt het er een paar jaar niet. dan ontstaat secûndair bosch.
waarin vooral de famIlie der Euphorbiaceae )Ma,carangua sp.) vertegenwoordigd is.
Er zijn tientallen van jaren mee gemoeid voói het secundaire bosch in samenstelling
'
eenigszins het oorspronkelijke natuurbosch, gaat benaderen.
De uitgestrektheid der secundaire bosschen is grooter dan die van het oorsprQnkelijke
oerbosch. W hi t f 0 r't meent; dat ~J3 van oe boschoppervrakte uit secundair bosch be..
staat. Rèkent men bIJ het secundaire bosch ~og de cogonales en de thans in cultuur zijn ..
de gronden dan komt men op 4/r> van de landsoppervlakte. Dat wit dus zeggen, dat
4/5 van de oppervlakte der Philippijneh door menschenhand van zijn boschkleed Is
ontdaan. ondanks het feït, dat deze landen zeer dun bevolkt zijn. een oppervlakte dus.
die ~ij ,rationeel grondgebruik duizenden menschen meer zou kunnen voeden.
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Malaria und Forstwirtschaft. Malcolm Watson. (ontl,eend aan Geogr. J. -44.
161---'172. 1942) Z.I.Weltfw. 7/l0. 434. 1944.
_ Uit deze ~tudie blijkt nogmaals" dat' -het vraagstuk van de samenhang tusschen bosch
._ en malaria niet schematisch kan worden opgelost en dat nader onderzoek zeer ge...
wenscht is. Het blijkt. dat de verbreiding van de malaria of liever van de twee Ano. .
pheles soorten. die de ziekte overbrengen, in verschillende landen op zeer verschillende
.wijze V3;D de begroeiing met'bosch afhankelijk is. Zoo komen op Malakka in de dicht
'begroeide mangroven geen gevaarlijke anopheles soorten voor. Waar er echter ,hia~en
,i~ de begroeiing komen. verschijnt Anopheles umbrosus. Wordt de mangrove geveld.
.
dan ontwikkelt 'Zich weer A. sunclaicus: beide soorten brengen de malaria over.
Eerst bij behoorlijke drooglegging van de moerassen zijn deze streken- weer vrij van
,de ziekte te maken. De bewoude heuvelstreken aan de kust zijn evenzoo gevaarlijk. daar
biet de A. umbrosus voorkomt. Het bcwoude gebergte in het binnenland is echter
maJariavQj. Wordt in helde gebieden (heuveJ ... en. bergland) 'het bosch geveld. dan ver...
schijnt eeD' derde soort de A. maculatus. Deze leeft in de zonneschijn, zelfs bij 4e hoogste
-riviertjes in het gebergte. De A. maculatus kan malariaiIifecties veroorzaken, ook als
. op mijlen afstand" geen moeras te vinden Js.
'Op Sumatra von<l Wat S 0 n de malaria' !uitsluitend tot de mangrove beperkt. op de
,Philippijnen daarentegen is de .mangrovezone, In tegenstelling met Java .en Sumatra.
_.
~
malaria vrij.
In Indië zijn de maatregelen tot voo'rkoming en bestrijding der zièkte, evenmin "als ,de
,onderzoekingen ~i~ daartQe leiden. nog niet afgeslo~en. Het is echter ,merkwaardig,
dat door aanplant van"wllde rhododendrons of andere wilde struiken. verdwijning van de
:maIaria werd bereikt. Men hëeft hier op deze wijze reeds een groot gebied gesaneerd.
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