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RUBRIEK 2. Grond en Klimaat (waaronder cultuurtechniek. bemesting en microbiologie) •

Die Entwicklung des Wurzelsystems der Kiefer in, den dampfgepflügten Heideböden
'Notdwestdeutschlands und Versuche iur Feststellung der biologischen VerhliUnisse
dies.s Gebieles. B. Sc h n e i der. Z. f. F. u. Jw. 10/11. 353-374 en 12. 417'-499. 1942.
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Reeds 70 jaren geleden werd de stelling gepropageerd, dat bebossching van de uitgestrekte woeste gronden slechts. kon geschieden door diepe grondbewerking. In, 1872
kwam in N.W. Duitschland de eerste stoomploeg van eett Londensche "firma en de
vorst van Ben th e 1 m gaf aan deze firma opdracht om 140 ha heide 65 cm diep te
ploegen en bovendien nog 15 cm daarondeI" te laten "grubberen". Deze oppervlakte
weI"d na' 3 jaar gedeeltelijk beplant en, gedeeltelijk bezaaid met groveden. Aangemoe.digd door het succes van deze beplanting werden; nog JOOO ha ontgonnen; deze
werden met een tweeschaar slechts 45 cm geploegd.
-.
De grondgesteldheid in dit gebied is zoodanig. dat onder het zand een ondoorlatende
leemlaag ligt op 3-5 m diepte en' daarop een laag fijnzand, die de oppervlakte tot
9P 70 cm nadert; hij bestaat uit leemachtig fijnzand. gevormd door uiterst fijne kwartsdeeltjes en doet aan ;.Flottsand" denken. Door geleerden werd er den' llaam van
"Senkelsand" aan gegeven. Men heeft in dezen grond te maken met stagneerend grondwater en de watercapaciteit van het Senkelsand is hoog. De grond bestaat gedeeltelijk
uit bruinaarde en gedeeltelijk uit loodzand. waarin nesten voorkomen van leem en van
humuszandsteen. Onder de bruinaarde ligt het &enkelzand dieper dan onder het lood ..
zand, zoodat onder de eerstgenoemden grond het stagneerende grondwater ook dieper
staat.
. Er was weinig verschil te zi.en in de ontwikkeling van de geplante en gezaaide
dennen, maar wel was er bij beide drIeërlei groei op te merken. Men vond namelijk
gedeelten, waar na 10 jaren een slechte groei en veel afsterven plaats vond. terwijl
op andere plaatsen veel minder sterfte optrad, maar waar de groei matig tot slecht was
en' nog is, terwijl er tenslotte gedeelten waren, waar geen sterfte en ook geen stilstand
in groei optraden. De vraag deed zich natuurlijk voor wat de oorzaak was van dit
verschillend gedrag, terwijl ook van belang is na te gaan hoe de groncihewerking
op de ontwikkeling van het wor.telstelsel heeft gewerkt en wélke diepte van grondbewerking als de meest gewenschte kan worden beschouwd. terwijl ten slotte antwoord
dient te worden gegeven op de vraag of men uit de wortelontwikkeling kan conclu..
deeren tot een verbetering van de physische eigenschappen van den gronc~ tengevolge
van de stoomploegbewerking. .
•.
1
Er dient nog venneld te worden dat de dennenopstanden op 20-jarigen leeftijd af,...
brandden en dat toen wederom werd herbeboscht met den. doç:h gemengd met loofhout,
terwijl op de betere gedeelten nog sitka en fijnspar werden geplant. De verschijnselen,
speciaal 'wat de groei van de dennen betreft, bleven echter als zooeven vermeld.
Het grondonderzoek en het onderzoek van tallooze uitgegraven dennenstobben leerde
het volgende: Speciaal in het loodzand heeft de ondergeploegde heidehumus tenge ..
volge van rottingsprocessen een giftige werking op de dennenwortels. waardoor de
stilstand in groei wordt veroorzaakt; ook in, de bruinzandgedeelten werkte de humus
tot op groote diepte beschadigend op de dennenwortels. In de tweede plaats heeft de
diepe grondbewerking op de ontwikkeling van het, wortelstelsel zeer gunstig gewerkt
in anc bodemtypen, wat zich demonstreerde in den bovenaardschen groei. De verticale
wortelontwikkeling was in de 65 cm diep geploegde en bovendien nog 15 cm gegrub·
berde grond belangrijk krachtiger dan in de 45 cm geploegde. zoodat aan een los·
maken 'tot 80 cm de vOQrkeuI' mo~t worden gegeven. De vorming van een omvangrijk
verticaal wortelsysteem kan de groveden alleen tot stand brengen in een ,physisch
gunstigen bodem; een vergelijking van de wortels in onbewerkten en bewerkten grond
toont dUidelijk een verbetering van den physischen toestand tengevolge van de diepe
grondbewerking.
.
Schrijver ~konit tot de slotsom, dat bij verdere bebossching In Noordelijk Munster..
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land en omgeving het ~oodig zal zijn na te gaaD hoe het. staat met liet in' (leo grond
'voorkomen van "Senkelsand". Van het stagneerend grondwater kan men afkomen
door te zorgen voor een goed _loopencle ontwatering. Verder is het noodig de gede~
vasteerde gronden van N.W..Duitschland diep los~te maken (niet diep ploegen, maar

de ondergrondsploeg te gebruiken), zoodat een goede wortelontwikkeling en een daar..
mee gepaard gaande goede groei der boornen wordt gestimuleerd. Geadviseerd wordt.
de heidehumus niet onder te ploegen maar deze te verwijderen en den grond vervolgens
tot 70 cm diepte los te woelen.
Verder wordt aanbevolen zich niet te bepe,rken tot het gebruik van groveden. doch

j'

daarnaást loofhoutsoorten te gebruiken, waarvoor specia?ol wintereik en Amerilcaansche
eik worden genoemd. omdat de wortels daarvan niet zoo gevoelig zijn voor stagneeI"end
grondwater en zij den bodem beter doorwortelen dan de groveden. Opstanden van
6O~jarige eiken in de graafschap Bentheim op stoomploegterreinen toonen een goede
bovenaardsche óntwikkeling en een wortelstelsel. dat zich in horizontale. zoowel als
in verticale richting zeer bevredigend heeft ontwikkeld èn waarvan een groo,t aantal
. 'wortels in' de Senkellaag is gedrongen. Komt daarbij een behoorlijkè ontwatering.
dan zullen in de gemengd~ eiken ~en dennenopstanden: de dennenwortels ook dieper
kunnen gaan. zoodat de wortelruimte voor den den wordt vergroot.
,
Geadviseerd 'wordt naast den eik te gebruiken Prunus. lijsterbes en acacia. terwijl
teVens aan deri. door lang vrijliggen, uitgespOelden 'bodem de nooclige hoeveelheid
kalk ware terug te geven:. Voorts vestigt schrijver nog de aandacht op regenwormen
el! Lycoridensoorten (een vliegensoort. w~rvan de larve zeer meewerkt tot de humifi ..
ceering van het loofhoutstrooisel) , die gevonden worden waar loofhout voork9mt; de
uitwerpselen van deze dieren .blijken een uitstekend plantenvoedsel te zijn en worden
spoedig door de plantenwortels bpgezocht.
W. B.

Zur Wirkung i"ni~~siever Bodenbearbeitung auf WBsserhBushalt und Bodenzustand
forstUch genutzter diluvialer Sandböden NorddeutschlBnds. 'F. Hei n I" ie h. Z. f. F.
u. Jw. 10/11: 374'--105;d912.
Van de methoden der intensieve grondbewerking op de diluviale zandgronden van
heeft alleen volle grondbewerking zich kunnen handhaven. De
onderzoekingen v~n Wit tic h en Hei n r i eh stemmen daarin overeen, dat de
verschillende bodemflora's, met uit+:onderlng van de mossen. sterke waterconstimenten
zijn ~ het is dus aan geen twijfel onc{erhevig, dat de volkomen uitschakeling van het'
waterverbruik van de bodemflora door de boschplant~, een van de gunstigste gevolgen
van volle grondbewerking is. De bedoeling van dit artikel is de vraag te beantwoorden
wat de invloed van intensieve grondbewerking is op een met bosch bedekten ·mineralen
zandgrond.' :z;onder bodemflora en humusdek.
Het onderzoek yond plaats op een Sandr met veel fijn:z;and en op een diluvialen
zandgrond met· weinig fijn materiaal. Beide proefvlakten' gaven op de volgende punten-een gelijk resultaat: .
.
.'
.
1: Het poriënvolumèn van de lagen. 'die door de bewerking werden bereikt (15 cm
diepe grondbewerking) werd met 5--6 volumenprocenten vergroot. wat overeenkomt
met een relatieve veihooging van 10--15 %. "Een teruggang van het poriënvolumen
gedurende de ~waamemingsCperlode van 1U jaar was niet te bemerken.
2. De aëreerlng in de bovenste 10 cm van den bewerkten grond. gaf een stijging van
$-7 volumenprocenten of een relatieve toename van 15-20 %.
' ,.
.
3., Een toename aan gehalte van lichtbewegelijk~. ,minerale plantenvoedingsstóffen kon
op den intensief bewerkten grond niet worden aangetoond ..
4. De biologische bodemtoestand, gemeten nfl:'\r CO!J·productie en stikstofmobiliseering
onderging door de bodembewerking ,geen verandering. Evenmin had deze invloed op de
PH~waarde.
_
.
~'
"
. '
Echter was er' wel versclûl in uitwerking op de waterhuishouding ~van de b~ide
proefvl~kten en wel in dien zin. dat de grond met veel Blnzend een betere waterhuis..
houding had, die zich niet alleen demonstreerde in een verlaging van :z;ijn uitdrogings-maximum en ~minimum. maar ook daarin, dat zijn watervoorraad voor een diepte van
0--50 cm een vennecrdering van 3,96 1 per m2 te zien gaf, wat, overeenkomt met een
verbetering in den watertoestand van 7,5 %. Op den aan fJJnzand armen grond was
geen verbetering van de waterhuishouding aantoonbaar; integendeel was daar de_.
watertoestand op onbewerkten grond beter dan op bewerkten en wel tot 3,40/0'
.' Samenvattend kan men vaststellen, dat doór de intensieve grondbewerking op de
beide diluviale zandgronden een kleine verhooging van het pOriënyolumen en de at!ratie
in de zOne van 15 cm, die bewer~ werd, plaáts h.ad. Een merkbare invloed ,op den'

Noord~Dultschland.
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planteIfgroei kan hierdoor niet worden verwacht, daar ook Op' den niet bewerkten
grond deze groei hetzelfde was. De waterfactor is in sterk fijnzandigen grond. tengevolge van -de bodemverwerking verbeterd, op den anderen :zandgrond daarentegen
verminderd.
.,.
."
~
. Voor de praktijk kunnen in het algémeen uit de .beschreven proeven voor de cultures
op de diluviale zandgronden van W; Duitschland sIefhts voorzichtige conclusies worden
getrokken. Wat de grofkorrelige zandgronden betreft kan 'men zeggen, dat de betere
resultaten hier verkregen, in geringe mate te danken zijn aan de grondbewerking,' doch
in werkelijkheid aan-de secundaire werking, namelijk het uitschakelen van qe concur,..
renUe der bodemflora ten aanzien van de vochtonttrekking; Daarnaast nog door stik..
stofverzorging, voortkomende uit betere humusomzetting, alsmede door de vochtbindende
kracht van, dezen humus. Wanneer deze factoren - hodemflora en humus - ontbreken.
zooals bij de proeven. dan is van een, Intensieve bewerking op grofkorrelige diluviale
zandgronden geen resultaat voor den plantengrOei te verwachten. Iets anders is het hij
gronden, met ve~l fijnzand ;"'da~r is ook bij ontbreken van bodemflora en humus een
gunstige invlm~d -op den plantengroei te verwachten door intensieve volle grondbewerking:
-I
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RUBRIEK. 3. Houtteelt (waaronder biologie_; de-r houtgewassen. systematiek en
teelt).

.

I •

zaad~

.

. 'La'- séledion des arbres [oresfièrs en Suède. N i I s S y 1 v'é n~ Intersylva 4.,471-478 •.
1942. • .
"
•.
.
",
.'
•
De plantenveredeling staat in Zweden op 'hoog peil. Reeds mçcr dan 50 jaar wordt
op dit gebied met succes gewerkt aan het Instituut te Svalöf. waar men zich evenwel
tot de land,bouwgewassen beperk~. De doelbewuste veredeling van' in den bo.schbouw
gebruikte soorten dateert eerst van de laatste Jaren.
.
In 19~6 werd opgericht een "Veréeniging voor de veredeling' ,van boschplantsben". ,
Dank zij belangrijke financieele hulp was de vereeniging reeds .in' 1938 in staat te
Elçebö in de provincies Svalöf een terrein ter grootte van 22' ha' aan te koopen voor
de oprichting van een proefstation met' bijbehoorende p<roefvelden en kassen. DIt labo.:.
ratorium werd begin 1939 in gebruik gesteld en sedert dien zijn in andere deelen van
Zweden reeds een viertal filialen opgericht.
,.
~,.
Bij de selectie van boschplantsoen stelt men zich uiteindelijk ten doel de opbrengst:- -',
van de bosschen zoowel kwantitatief als kwalitatief te verhoogen. Ter verkrijging van
grootere opbrengsten zoekt men naar soorten, welke een sterkeren aanwas vertoonen
en welk~ bijgevolg een korteren omloop bezitten- en eerder de gewenschte afmetingen
verkrijgen. Verhoóghig der kwaliteit kan worden bereikt door te trachten pl;;tnten te
'kweeken. die zoeveel mogelijk beantwoorden aan de door de verbruikers gewenschte
eigenschappen."
_..
,'.
Om selectie in een' bepaalde' .richting te kunnen toepassen is het noodzakelijk eerst
de vormen. en variëteiten der verschillende boomsoorten te kennen'. Met dit doel is een
onderzoek- ingésteld naar de vormen van den fijnspar en den groveden in Zweden: Bij .
dit onderzoek is de aandach .. gevestigd. op de. zoogenaarnde "Kammfichte", gekenmerke t
~ _ door verticaal omlaag, hangende tv,'ijgen. welke een bijzondér groeten aanWas vertoont.
Bij den groveden_ tracht men in het bijzonder te selecteeren op vormen ~et een sterk
pyramidale kroon en fijne vertakking. hetgeen sa.mengaat met een _hoog gewaardeerde
.I' ~.
houtkwaliteit.
,
De veredeling van houtige gewassen heeft geleid tot de, ontdekking door N i.1 s s 0 n
Eh I e van· den, reuzenratelpopulier. 'JCruisingen van dezen triploïeden yorm met den
gewonen ratelpopulier zoówel 'als met canada~populieren· hebben' geleid tot het ontstaan
van tetraploiede vormen, Waarvan voor de toekomst veel wordt verwacht..
, Een moeilijkheid bij de selectie van boomen vormt de lange tijdsduur alvorens zij
.manbaar zijn. Dank zij verschillende hulpmiddelen (lage temperatuur, kunstmatige be,..
lichting) is men er evenwel in geslaagd dezen tijd sterk te verkorten.
...~
Toepassing van nieuwe methoden tot vegetatieve vermeerdering hebben bij de ver..
,edcling van, berk en ratelpopulier goede resultatep. afgeworpen. Voorts heeft men door
behand~ling met colchicine verdubbeling van het aantal chromosomen kunnen bereiken.
, _waarmede een sterkere -groei gaat gepaard~
Eveneens werd een aanvang, gemaakt met het 'onderzoek naar 'de wirlterhî;udgeid
van fijnspar, eik, beuk. esch en ratelpopulier alsmede naar het weerstandsvermogen
van verschilIende vormen tegen ziekten.
J. V .
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Kiefernbestä~de. L~ndfor;bneister
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. Terecht zegt de schrijver. dat er een dos!s .moreele moed toe behoort om in dezen
tijd te pleiten voot zuivere dennenopstanden en het veracht ouderdomsk1assen~veJ1in'gs~',
bedrijf met kunstmatige verjonging, ·nu overàl de roep weerklinkt naar gemengde opJ ':'
standen. Hij eert de groveden als ..de broodboom" ; in zijn 40~jarlgc: loopbaal;1.:had' hij
. meer dan 25 jaar het beheer over Oostpruisische:' dennenopstanden. ' . '. ,
. . ,
'. Hij pleit voor N. en O. Pruisen voor den ,gelijkbejaarden opstand van het kaal~
slagbedrljf en zegt. dat slechts gronden. die in staat zijn loofhout te dragen en waa'rop
deze opstanden meer produceeren dan: n~aldhout. niet voor grov~den mogen worden
bestemd. Hij wijst dan op het eminente belang van f1roveden in i::lezen oorlogstijd en
zegt; dat alleen de groote oppervlakten daarvan ,in staa~ zijn geweest het zoo in
enonne ihócveelheden' benoodigde mijnhout te leveren. waardoor 'voorkomen, werd. dat
de Reic:hs.forstmeister een .món 'póssumus" moest laten hooren. Het -zou onmo.1Jelijk
gewc($t iijn de.ze hoevcelheden-qunne mateQ.. dennenhout' uit ,gelijke oppervlakten
. 'mengopstanl;l çf"in plenterbedrijf opgebouwde derlneribosschen te halen. Hij zegU·.
'"Goddank. dat de veelgesmade zuivere dennenopstand op zoo groote oppervlakten ons
ter beschikking stond". En dan wIjst hij verder er op wat het dennenbosch nog aan
.' nevenproducten. 'levert ,als bessen. champignons. boschweide. heide enz. Welk bosch
~
.van andere houtsoorten levert iets d~rgelijks. zoo vraagt hiJ.
Men spreekt van den guns~igen invloed van het bosch op het' klimaat. Maar, ~vraagt
hij. wie heeft bewezen. dat die Invloed alle,en is toe te schrijven aan de, mengopstag,dèn
e'n dat niet de eensoortige opstanden daaraan evengoed hlÛl aandeel hebben? Hij
gaat zelfs zoover ..te zeggen, dat-de aanbouw:van grovedennen~generaties achter elkaar
geen ,achteruitgang van den bodem behoeft te doen vreezen en voegt daaraan toe, dat
4eze bovendien, te voorkomen is door volle grondbewerking. verbouw van lupiQen en
".
bemesting. Ve:rder zegt hij. dat de zuivere dennenopstanden belangrijk meer hout
leveren dan gemengde, en dat het de zaak is der boschtechnici van een hoogontwikkeld
*
;,
cultuurvolk om zooveel mogelijk hout te, produceeren:
, Ook uit aesthetisch oogpunt verdedigt de schrijver de groveden en zegt': ..Een met
boschbes .verwilderden bodem onder een, zuiveren beukenopstançl op droge bontzand..
. steen, staat achter: bij een met jeneverbes en heic!e begroeiden dennenopstand IV
boniteit. In de ruime. meest vlakke' of slechts zácht heuvelachtige vlakten:' ,véln het
Oosten "passen beter de samenhangende denneJlbosschen. ondanks hun zWaarmoedige
eentonigheid. dan de onrustige en op dezen armen grond m~est ónaanzienlijke meng~'
, ~. opstanden:' Op een andere plaats zegt hij wèl. dat «:lP geringe gronden een bij gave .
van loofhout - als zoodanig noemt hij berk. populier. eik. eschdoorn. licJde en beuk gèwenscht is. maar dan 'moet de groveden altijd verré oyerheerschen eD"dat aan der..
gelijke bosschen van het Oosten toch altIj? ,het karakter van zuivere dennenopstanden
moet worden verleend. ,
,..,
'>
',.~ .
"
'
Men kan zich niet onttrekken aan den indruk.' dat' hij ~ich over bodemverpleging
niet te veel zorgen maakt. Hij spreekt in zijn' artikel over de anite zandgronden van'
Oost"Pruisen en'aan te nemen is dlli!. 'dat de mihernalrijkdo~ en het bufferend vennogen
van deze gronden qiet zoo zijn. dat de dénnenhumus daç,r een mild karë.lkter draagt.'
zoo dat bodemteruggang bij aanbouw van generaties groveden! achter elkaar, onge J .
tWijfeld zal 'plaats hebben, en die niet te"" herstellen zal zijn door bodembewerkii1.g.'
W. B.
Jupinenbouw e~ bemesting. gelijk hij ,aangeeft.
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RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde (waaronder 15eheer. handel. recht. wetgevIng en
,~arbeid).
,,:",
'
... ",
- ".. . . ' ~
. ,.'.
'
'
~ "", .' '."..;.'
.
,:. ." .. "
Considéralions d'ordre cultur'al; au sujet des dëfrichements.· Prof. Lei b u nd gut,
J. P. suisse. 3, 53-59, 1943.
'.,
,,'
,
In de algemeene vergadering van de Zwitsersche' DoschbouwVe'reeniging, van 31·
Augustus 191:2" heeft Prof.,L. eenige beschouwingen- gegeven over de ontginningl"Yar.
bosch tot bouwland. een onderwerp, dat reeds enkele jaren de boschbouwWèreld. il)
Zwitserland in rep en roer brengt. De spreker kwam: hierbij tot de40nderstaande
...
gevolgtrekkingen:'
".,'
, '" .,.,., ,.. " "
,
..... ~
' ; ' .. .', .
Ie. Het rooien van rentegevend bosch mag alleen in de hoogste noodiaak plaats, .,
yinden. Men mag er alleen ,toe' besluiten wanneér ,bewezen is dat alle' andere' .. '
mogelijkheden' om het bouwland uit te breiden. zijn uitgesloten. ~
..
" ,.
2c. In beginsel moet men. bebossching van een nieuw terreïn'. even groot als het bosch.
dat zal wor.den ontgonnen. ,tot' voorwaarde stellen. ,Zoo mogelijk moèt deze 'nleuwe '
,

.

,

,

"

.'

.

'"

.

'.

\~ .

.

....

..

I
,,:.,
~

;'-',

.

,(i

.~
q

......

~'"", .. : : - _ . ~ . . .:...o\~l

~_

"
'.

t,

"",'

,

,

'

,.
"

'. ',.
.,

I1 J 'lUI

IllliJLJuU.........J1LL'-"Iu..1L..L-.~IL-..J'".,.lII.o.'!lIU''''''=_-"-'JJIIL1'''I"'LL'~IIl!J"IL'''''JlI'Jl!!4J''U.
__JJ!1"."lJ.J.LUWL-.J.ILillf R ,I" I~

"

I 111 !I

,i

·U.

270

,

bebosschIng in dezelfde streek liggen en een' afronding van bestaand bosch vannen.
3e. In ieder geval afzonderlijk moet door deslcundigen worden nagegäan of de. bosch~
gronden die aan den landbouw zullen worden afgestaan als bouwland zoodanige
opbrengsten kunnen leveren, Jat hun verlies voor den Ccschbou\Y· te rechtvaar..
dig~:J. is.
,ie, Vooral ook dient men boschperceelen aan te wijzen die, om welke reden! dan ook.
zich niet tot een intensief boschbouwkundig beheer leenen,
Se. Waar het slechts tijdelijken aanleg van bouwland geldt, kieze men bosch, dat noch
als grond noch als opstand voor den boschbouw van groote beteekenis is en waar...
van latere herbebossching geen bijzondere moeielijkheden met zich brengt, bijvoor...
beeld bosch op lichtere gronden. waar vroeger reeds landbouw op is uitgeoefend;
ook onregelmatig beooscht terrein behoort hiertoe.
6e. Voor alles moeten' de bcsschert worden ontzien die steeds, zonder onderbreking.
den bodem hebben overschaduwd. waar dus geen kaalslag is toegepast.
7e. Rekening houdende met den te groeten aankap in de laatste jaren en de lIOg
grootere eischen die in de komende jaren' aan het bosch kunnen worden gesteld.
moet voortaan voor ane bosschen een intensief, zorgvuldig en deskundig 'beheer
worden gevoerd.
Se. De ontginning van bosch tot bouwland en. de bebossching van nieuwe stukken als
tegenprestatie, moeten geheel in overeenstemming ziJn met het nationale plan (plan
ó'extension nationale). waarbij aan den boschbouw de plaats moet w.orden toege~
kend die hij in oeconomisch opzicht verdient.
de K.

I
I
"
I

/

Da. Waldbild R"",lands.F. Reinhold. Z. f. Weltf.w. 10/12,561-646,1942/1943.
Met eeu boschgebied van ongeveer ,600 mlllioen ha, bezit dè Sovjet~Unie ongeveer
20 % van het boschareaal van de geheele wereld. Dit cijfer illustreert reeds voldoendé
het belang van Rusland voor ons boschbouwers. Aan de hand van talrijke tabellen en
kaarten toont schrijver aan. dat het grootste' gedeelte van de houtoogst in Europeeseh ..
Rusland valt. Hij geeft een tabellarisch overzicht van de ligging van de naald .. en
loofhoutbosschen. van de exploiteerbare hoeveelheid JlOut daarvan. de jaarlijksche biJ- .
groei in de verschillende streken.
On: een enkel cijfer te noemen-: de jaarlIjksche exploitatie bedroeg gemiddeld in de
jaren 1925/1935 180 millioen m·i ; de export bedroeg in 1935 10 milIioen m3 • pen
. grootsten bijgroei treft men aan bij de gemengde naald_ en' 100fhoutbosschen. Een uitgebreide, tabel noemt 2'15 houtsoorten op met de wetenschappelijke en de plaatselijke
Russische namen. de plaatsen waar ze voorkomen, welke houtsoorten gemengd zijn en
welke struiken er onder groeien. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de
verschIllende vegetatie"'zöne·s. zooaJs de toendra. de steppe. de woestijn en de eigen-.lijke bosschen. terwijl hij daarna afzonderlijk aan een analyse onderwerpt de vegetatie
van Europeesch Rusland. de Krim, de Kaukasus. de gebergten van Centraal-Azië', de
Oeral. de Siberische woud.zöne en het verre Oosten.
,
Rei n hol d geeft, alleen de algemeene trekken en is daarin tamelijk gedetailleerd,
maar zeer bondig. Op den lezer 'werkt het artikel daardoor zee~ vermoeiend. Het is
echter van buitengemeen belang en niemand. die zich voor Russische boschtoestartden
intere'sseert. zal het ongelezen laten,
v. Z.

':

De Krim. Red. Z. f. Waltfw. 10112, 662-663, 1942.
.,
Hoewel het schiereiland de Krim door zeeën omgeven is, heeft het toch een continentaal klimaat, Dit komt, omdat de Oostelijke winden eerst over de woestijnen van·
centr,aal Azië zijn g~streken. terwijl de Westelijke winden uitsluitçnd in het warme
jaargetijde waaien, wanneer het gevallen regenvtater direkt verdampt, Op de Krim
treft men veel verschil in klimaat aan. De regenval in het lage noordoostelijke deel om
de Siwaschbocht bedraagt nièt meer dim 270-300 mm, In de hoogere deelen van de
steppe stijgt deze wel tot 100 mm, maar de z'W'are regenbuien vallen alle in één maand,
In de heuvels, waar de regenval geleidelijk stijgt tot i60 mm beginnen_ de bosschen
reeds. In 't Zuidelijke deel van de Krim met zijn hooge bergen bedraagt de 'neerslag
± 1000 mmo Ook - de jaartemperatuur en de duur van den winter verschiJlen in de
I
onderscheidene deeIen van de Krim zeer.
De· zuidkust van de Krim is door het hooge Jaila gebergte beschut tegen de kgude
Noordenwinden. De zomer is er wann en droog. de herfst en winter vochtig en warmer
dan in de overige deelen 'van de Krim. DIrect aan de kust vindt men nog de resten
. van de vroeger uitgestrekte bosscheru van Juniperus excelsa, veelal vergezeld van den
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zomereik en de Pistacia mutica. waaruit men 'algemeen in 'de landen om de' Middel~
land~e Zee terpent!jn maakt. In deze bosschen treft men verder aan· jasmijn, Cytisus,
die bij 't branden een wierookachtige geur verspreidt en zoo dich,t staat dat de bos~
schen bijna ontoegankelijk zijn, verder een stekelige struik Ruscus aculeatus, waarvan
bezems worden gemaakt en Clematis vitalba, die met klimop Baanachtig optreedt. Hier
en daar komt er reeds de Krimden voor, de Pirius Laeicio var. Pallasiana. In de meer
hoogere dee1en vormt deze den aaneengesloten bosschèn. Nog hooger maakt deze den_ .
plaats' voor ,onzen groveden, gemengd met beuk., haa,gbeuk en lijsterbes.
- . I
De ZUidelijke Krim is bekend óm de vele planten die er zich ingeburgerd ,hebben.
In 1812 werd bij JaJta de Nititsksche botanisch~ tuin aangelegd; verschillende exotische
boomen en struiken nebben zich uit dezcI1l tuin over de omgeving verspreid. Zoo is
bijv. de 'Cypres, die een honderd jaar geleden niet op het schiereiland voorkwam,
thans een karakrerboom van de Zuidkrim geworden. Verder worden er aangeplant d~
laurier, de olijf. de granaatappel. de ,ceder, de kurkeik. de plataan en italiaansche
,,
pineae, en Sequoia gigantea.
Het Jaila gebergte is praktisch boomloos. De na~ (Jaila = weide) wijst daar trou..
wens reeds op. Het vormt een smal plateau. dat gedeeltelijk uit zeer yruchtbare weide
gronden bestaat, gedeeltelijk uit kale kalkrotsen. Slechts in kloven en ravijnen treft men
wat bosch aan, veelal uit beuk en haagbeuk bestaande. Vroeger moet het Jaila
gebergte veel meer bosch gedragen hebben. '
'
• De Noordelijke Woudzöne. In tegenstelling met het zuidelijke deel komt ten Noorden,
van het Jaila gebergte in' hoofdzaak loofhout voor. Beuk en haagbeuk ,hebben. er den
Krimden verdrongen: men treft hem nu nog maar plaatselijk aa'n. Nog meer naar.>-.
't Noprden. waar' de Jura formatie .overgaat in laijt, begint de boschsteppe. De, beuk
verdWijnt om plaats te maken voor den eik, gemengd met haagbeuk. eschdoom, esch,
wilde appel. Het is een. ijle boschformatie met nog veel 'struiken- als kornoelje. hazelnoot
en Rhus cotinus. waarvan men de schors bij de looiing van, Schapenhuiden: gebruikt.
Het bosch wordt geleidelijk ijler en gaat over in de steppe. waarvan alleen nog de
rivierbeddingen boomgewas als wilgen en, populieren dragen.
/,
, ,De Krim heeft 209,000 ha boschareaal (6,2 % van de oppervlakte) waarvan echter
slechts 155.000- h~ bosch draagt met een houtvoorraad van 7 miljoen m3 • De bijgroeI
is ± 110.000 rtl3 ; 20.000 ma werkhout en 90.000 ma brandhout. Het verbruik is echter
559.000 m:J zoodat ± -i-i0.000 m3 wordt ingevoerd. De Sovjet..Unie heeft de bosschen
van de Krim bij de schermbosschen ingedeeld. zoodat de kap er beperkt is.
De Krim heeft ook een wildreservaat, waar roodwild en reeën, moufflons. wisent-::bisons
vQ9rkomen. In den burgeroorlog is veel wild afgemaakt "'7"'" de- wildstand gaat er echter
thans goed voorui~. (1550 herten en 2000 reeën). De moufflons zijn er in 1913 inge~
voer~, ze sc,hijn~n ,er zich goed thuis te voelen _en er, moeten er thans reeds ee~ 400v~i~: 4
<

---,..<'

Turkije. Red. (ontleend aan H. M"a y e r Weg e I i n, Forstarchiv 18, 19-i2) 2 f. I
W cltfw. 10/12. 656-<i58. 1942.
Turkije bezit. ondanks zijn continentaal klimaat, uitgestrekte bosschen. Het land
wordt aan drie zijden _door de zee onispoeld. De uit zee waaiende winden slaan hun
waterdamp tegen de. b,ërghellingen neer en -het zijn ,dan ook de naar zee geriêht~
hellingen, die met waardevolle bosschen zijn bedekt.
.,
Aan de Noordhellingen van de -' Pontische bergen hebben we ~ dennen e~ beukenbosschen, in 't Noo~dwesten eiken en in de overige deelen zeer gemengde bosschen.
op den Taurus cedér en 'aan de Z~rte zee en de zonnige, van de zee afgekeerde
berghellingen. pIjnbosschen. Wat de uitgestrektheid betreft loopen de schattingen 'uiteen
tusschen 7 en 13 mIljoen ha al n~ar dat men de machia er niet dan wèl toe "rekent.
Wellicht is ,slechts de helft goed bosch.
.
Meer dan 90 % van de bosschen behoort aan den Staat. De' eerste, boschwet dateert
reeds van 1869, doch het duurde tientalten ,van jaren vóór er iets werkelljks tot stand
kwam. Meer dan door de wet werd bet f:,osch echter beschermd door het religieuse ge
meenschapsgevoel der Mohamedanen, die het bosch als een gave Gods beschouwen.
Daarbij komt nog. dat de Turkschc bevolking betrekkelijk geringe behoeften heeft
hetge~n echter niet wegneemt dat plaatselijk veel bosch is vernield ten gevolge van
de geitenweide en de ovenna.tige vellingen in de nabijheid van spoorwege:rÎ (dwars.. '
liggers) en mijnen. En zoo heeft. men thans ·over groote uitgestrektheden. secundair
bosch en struikgewas naast hier en daar in, de meest afgelegen streken resten van
. oud bosch met groote voorraden. Goed onderhouden bosschen van middelbaren leeftijd
zijn er weinig ~ de ~erjo~ging ~~rdt nog geheel_ aan de natuur overgelaten.
w
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In verba~d met de vaak zeer zware' icgenbuien is de erosie groot en het zal daarom
noodig zijn buiten de bestaande boschgrenzen teIT~inen te bebossçhen.
','
~~,
. Het boschbeheer is geregeld bij de wet van 1937. Een van de belangrijkste he ..
· palingèn is wel. dat binnen 10· jaar de exploitatie 'in eigen beheer zal moeten zijn
genQmen. Slechts daar; waar groote kapitalen ,zijn vastge1egd, kan dit tijdstip eenigé
jaren verschoven worden ..;,- de exploitatie moet dan in nauwe samenvierktng met'
.den Staat geschieden. Op het werkprogramma staan de opmeting. de ontsluiting der
bosschen door wegen. de concentr:eering van den oogst over groote aaneengesloten uit~
gestrektheden. terzijde stelling-- van oogenbIikkelijk gcwin terwille van dc doorvoering
.
_
'
, van de noodZakelijke maatregelen voor, een goed beheer.
. Er is' nog groot gebrek aan academisch opgeleid personeel. In 1939 waren -er 256
academisch opgeleide krachten terwijl men er 1860 nOodig 'heeft. Aan dé landbouw...
~oogeschöol te Ankara en; te Instanboel)s een opleiding van hqogere boschbouw
v. Z.
ambtenaren.
.. . "

..•.

..
~
,
Tunis, Red, (ontleend aan Tunis Soir 10 Januari 1942). z, I, Weitlw, 10112.690.1942,
Wat brandhout betreft is Tunis geheel op zich zelf aangewezen. De houtvoorraden
".' ,
zouden de behoefte wel kunnen' dekken. maar er ontbreken te veel arbeiders voor de
" velling en- cle transportmiddelen zijn ten eenenrruile ontoct:eikend. Wat' vroeger aan
· .meubel .... kisten.... duigen.., dwarsligger... en IlÛjnhout werd ingévoerd. moet thans door
het land zelf worden ,geleverd.
.
-.
.
_,:
..
.... Het meest urgent is thans de ~oorziening der spoorwegen en ,der electrisch~ een..
trales. Op licht en motorbrandstof moet zooveel mogelijk bezuinigd worden. teneinde
voldoende brandstof te hebben voor transport van voedi~gsnûddelen. Houtskool is. nu
pe'troleum en 'benzine niet meer te krijgen zijn. een belangrijk artikel geworden. ". . f
, Het bosch wezen tracht zooveel mogelijk de productie te verhoogen.
v. Z.
. ,
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. Algiers. Red. (ontleend a~an Fr. Ja e g er. Trockengren:zen in Algerien) z. f. WeItfw.
10112, 65Q..-..Q52. 1942,
.
~
In Algiers vertoont het boschbeeld duidelijk den overgang van het vochtige klimaat
van de Middellandsche zeekust naar het droge steppenkIimaat van de hoogvlakte' van
de Andes en dat van de Sahara.
,
Er zijn tweeërlei soort van ..droogte grenzen" nl. de grens waar neerslag en ver...
·.:damping eJ]caar. in evenwicht houden. de grens tusschen humide... en aride gebieden.
welke echter op het terrein niet zichtbaar is en de grens tusschen clJltuur... en natuur..
landschap. welke in Algerië ± op 300--iOO m ligt en op het terrein wel te vinden is.
Ja e-g e'r heeft beide grenzen op het terrein trachten op te zoeken en hij heeft daarvoor _Algerië 'herhaaldelijk doorkruist. M a i r e. professor a<;m de universiteit, te Algiers. heeft een vegetatiekaart van Algerië samenge!)teld.- ·(Atlas d'Algérie et Tunisie).
die den riatuurtoestand weergeeft. In plaats van de -cultuurlandschappen van thans zijn
._ . de oorspronkelijke vegetaties ingeschetst, inplaats voor' de door den mensch gedegene...
.- reerde vegetaties. dus de climax associaties.
'
Buiten de. Sahara onderscheidt hij een 14 vegetatiefonnaties. JJe belangrijkste humide
vegetaties zijn ~ 1 ° het loofverliezende cikenbosch (0. lusitank'a), .meerendeels prachtig
opgaand bosch met weinig ondergroei. Veelal zijn de stammen met klimop begroeid,
een typisch verschijnsN Voor de Middellandsche zeelanden. Men vIndt ze, aan deOostzijde van de Tellatlas. een streek met veel neerslag en hoo.ge luchtvochtigheid.
2° Het Cederbosch. Cedrus libanotica subsp. atlantica. komt voor in de hqogste, in den
winter" met sneeuw bedekte gebergten. Zijn biJigz~me. ,horizontaal uitgespreide takken,
zijn g"~heel aan streken met hoogen sneeuwval aangepa,st. De sneeuw glijdt" er langs
omlaag. en dringt als smeltWater in den grond. de cederbosschen zijn çlan ook de
· brongebieden voor de rivieren. 3°. Het kurkeikenbosch (Quercetum_ suberi~). altijd
: groen, ijl bosch met veel Erica, Myrtus en Lavenduia ondergroei, 4°. het -Pineeën
bosch(Pinus Pinaster) op enkele plaatsen aan de kust. 5°. De op vothtige plaatsen
groeiende bosschen van iepen. esschen. ,Populieren .. eIsen i intensief leven ze slechts in
."
,
'. \
' 'r
den drogen zomer.'
.' . Zekere. kenteekenen van de droge landschappen zijn de droge lZoutbosèh~stepp~n
(atriplex soorten). het gras Ammophila arenaria. dë· steppen van Alfagras (Stipa
tenacessema). Dringras (Aristida pungens) en, het: jeneverbésbosch (JuQiperetum phoe ...
niceae). een zeer ijle boschfonn.atie. pie men in Midden . .Europa nauwelijks met den
.
'
naam bosch zou bestempelen.'
Opgenoemd worden ~dan nog eenige formati{'s
beide ~ijden van dc droogtegrens. t

aan

"

i
1

1

I
i

'J

I

iI

{'.

.

,

.

•

't.'"

...'

,

~'

.. . : ' 273

,

o,a. het Oleo--Lentisc"etum. de wilde· olijffórmàties. 'de fonnatie van- 'den stee,neik,
(Quercetum Uicis). het Pinetum halepensis var Zizyphus Lotus'" een struik met _zeer
doornige takken enz. De kurK~ikenforinatle eenerzijds en de Halfa~ -en jeneverbessteppe
ander-zijds eigenen zich het best om de droogtegrcns .te bepalen. In de nabijheid van
dÎe droogtegrens gedijen, sl~chts cuItuurgeasseQ, cUe niet veel 'water eisc~en' (koren) .

•

'~

"

v. Z;. ,
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À.~Jai1ett. Schweiz.
Fw. 4,'
105-117, 1943.
.
.'
.•.....
,
'!.'
Deze regeling -is een levenskwestie voor._' den ve~houder en voor:- den boschbciuw.
Reeds in overçmde tijden toen, landbouw en veeteelt nog aeer extensief werden uit~ ...
geoefend. was het gew'oonte het bosch tot de weidegronden' te rekenen. Naannate
landbouw en ve'eteelt intensiever ~oefend werden, verminderde het gebruik der "Wald ..
weide" en, ,sinds sedert een eeuw ook de boschbouw een intensief bedrijf is geworden.
werd de ,;Waldweide" een brandend vraagstuk. Het zoo lang mogelijk laten weiden
van vee in de bosschen is eën levenskwestie, voor ,de', bevolking in de armere streken,
in de Alpen en de Jura, streken, waar ook thans nog, een zeer extensieve veehouderij
. ..
_ \, :>
'. ,
(koeien en geiten) 'is blIjven bestaan.,
- 'Het weiden van vee in de bosschen blijft, altijd een 'noodmantregcl voor den vee ..
houder. De voedingswaarde van de grassen die onder de:"boomen groeien is gering.
Bovendien staat het onregelmatig. verstrooid over grootc oppervlakten, waaruite volgt.
dat cr veel tijd Doodig is om het v'ée ,te venadigen. De weg er ~aar -toe 'i's ook niet
altijd gemakkelijk voor de: dieren. :oodat.ze moe en afgetobd zijn. wanneer het avond,
is. Hoe hooger' het peil der veehouderij staat: des te' ernstiger doen zich de gevolgen '.
'.
,. ..:--..:; '.
'~
- der "Waldweide" gevoelen.
, Van de zijde der boschbehéerd.er~' werd het veeweicleil altijd lastig ,en' schadelijk ".
bevonden. De, invloed ~van de geUen op de natullr1ijke verjonging cn ~de jonge culturen
is buitengewoon nadeelig. Het grootere vee trapt in ,den loop der jaren den grond zeer.
vast ineen en het voortdurende wegvreten van het natuurlijke levende bodemdek is va!!
-'invloed op de biolOgisehe, en physische veranderingen in den grond. (Krllfmèlvorming,
,--humusvorming ellz,),' Vormirig van gezond, goed groeiend boscl1 op werkelijJ.:;en bosch':'
".-.F ~
,
grond; is bij voortdurende' beweiding· uitgesloten.
. Verordeningen om het kwaad te keeren lzijn (b.v. in Graubünderland): reeds in 1839
'~ uitgevaardigd toen men ;het veeweiden verbood in jonge cultuur en' bosschen die bestemd
:ljn voor natu~lijke verjonging. In 1877 kwam hierbij het verbod kleinvee, (geiten') te
laten weiden zonder toezicht van herders. In 1876 is een' begin gemaakt mét de boschpolitiewetgeving, waar!lij allereerst eene behoorlijke afbakening vari de boschgrenzen'
"werd voorgeschreven. Na opleiding en aanstelling van het noodige per--soneel is men
tot het afkoopen, afschaffen en wijzigen van voor het bosch schadelijke servituten'
,overgegaan. Tot 1935 waren.. alleen in, Graubuenderland ~49 servituten, betrekking,
hebbepde op veeweiden. grasmaaien. strooisel harken. hout halen enz. afgelost. voor een
":..... bedrag van 737.500 franken. Dit was een moeielijk geduld~ en tacteJschend werk I
•. Daarnaa.st trachtte men natuurlijk ook op andere wijze- aan het veeweiden in de '.
bosschen een einde te ,maken, -zonder daarmede den veehouder zijn 'bedrijf onmogelijk
i te maken. In vele gemeenten kon een scherpe grens tusschen bOsch en weidegrond
worden getrokken. In andere gemeenten gelulste- dit- ,niet. Maar het is een feit, dat' ,in
de lagere en' middelhooge terreinen (± 1600 m).duizende hectaren vroegere weidégrond
en rtJim 'staand' lorkenbosch door dicht ,gesloten sparrenbosschen' zijn verdrongen. Als
getuigen ~ziet men nog tusschen de jonge sparren, zware, tot aari' den grond betakte
, lorken staan. de bezetting uit den tijd toen er' nog gewiid werd. Deze toestand mOet
·worden toegeschreven aan de onverschilligheid der boerenbevolking 'voor de bosschen,'
aan het uitgeven van kapconcessies en aan verkeerde beheersmaatregelen. De sterke
,vcnnindering van den weidegrond had dan 'echter' een' groot nadeel voor de v~ehou
dende bevolkJng, maar ook voor de bosschen bracht het nadeel" want vooral de hol"
staande lorkenhósschen werden nu zot> grondig afgegraasd. dat er van verjonging geen
sprake meer wàs. Verder begon men met de kudden geiten en koeÎen heele% bosch~
" geçieden
af té zoeken 'naar' open plaatseq waar _voedsel te vinden was, de boomen
werden geschild, de vlakstrijende wortels door de hoeven beschadigd. de gr~md vast
aangetrapt. Alle. tijdens het veeweiden opgegroeide bosschen leden aan -wortcirot. '
Behoorlijke dunning en verpleging van het bosch is daar onmogelijk en van het kweeken
van eerste kwaliteit hóut komt niets terecht.
De grootste zorgen baren de bosschen die bew~id worden en aan de e\genlijke alpen~
welden grenzen. Wanneer, deze alp,enweiden' door het inyallen, van den winter geen ~
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geschikt verblijf voor het vee meer bieden. blijven de veehouders met hun vee zoo .
lanQ' mogelijk in deze' bosschen, om een al te langen staltijd. waarin ze moeten bij ..
voederen, te ontgaan. En zoodoende \Zijn er daar bosschen. die snel hun ondergang
tegemoet gaan.
Alleen door het veeweiden komt dit echter niet. Elke veehouder heeft daarboven
een hut, die door hem gebouwd is. ónderhouden wordt en verwarmd. Hiervoor. is
veel hout nooelig en dit, werd vooral vroeger. toen er geen wegen. waren, uitsluitend
uit de bosschen in de onmiddellijke nabijheid genomen, en niet altijd daar, waar het
zonder schade. kon worden gekapt.~Aanleg van wegen. bouw van soliede' "SennhUtten"

en aanleg van goed afgerasterd hooilan~ voor hooiwinning' als voeder bij sneeuwval.
zijn Werkzame middelen om dergelijk boSch te redden. Ook de zoogenaamde "Schnee..
flucht", waarbij het vee bij plotselingen sneeuwval in de bosschen gejaagd wordt.
houdt dan op. In Graubünderland wérden sedert 1900 voor 13,S millioen franken 565 m .
berg wegen aangelegd, 393 stallen. 76 ..Sennhütten en 25 herdershutten gebouwd en
2786 ha hooiland aangelegd. Overal ziet men de' gunstige gevolgen hiervan aan de
bosschen.
De heer J. a net t • ..Kreisoberförster" te Tamins. die over deze' kwestie een voordracht hield aan de boschbouwschool te Zürich, komt tot de erkentenis. dat. wij men
tot betere toestanden komen. de boschbeheerders een offer dienen te brengen door in ..
krimping van het boschgebied ten gunste van de veehouder]j 'in de bergen. Dit zou
dan moeten geschieden door een scherpe grens te trekken tusschen bosch. waar alle
veewelderlj radicaal verboden is en weidegrond met boomen. waar de veeweideri]
hoofdzaak is of althans gelijke rechten behoudt als de boschbouw. Het tijdelijke ver..
lies van houtkapitaal kan dan in enkele jaren worden goed gemaakt door een des ...
kundige exploitatie.
Maar ook de veehouders zullen eene tegemoetkomende houding aan moeten nemen.
Ze ,:z;uUen: elk terrein. dat gras oplevert \Zoo goed mogelijk moeten beheeren en verbeteren. Ook moeten ze de weidereglementen aan de nieuwe omstandigheden aan":
passen en eventueel door inkrimping der tot dusverre bestaande tijden van v!!eweiden.
opnieuw regelen van de aantallen dieren die op een: bepaald terrein mogen worden
geweid en vooral ook voorschriften voor het onderhoud der weidegronden, in acht'
moeten nemen.
.
Men dient te beginnen met de regefing van het welden der geiten. De maximale
hoeveelheid per gezin moet op 12 stuks worden vastgesteld. Ze moeten van 15 Decem. .
ber tot 15 Maart op stal blijven, en den verderen tijd onder toezicht van herders
staan. De kosten die hieruit voortvloeien moeten door rijk. canton of geme.ente worden
gedragen. Vooral het aanstellen der herders vraagt geldelijke oHers. De houtvesters
en boschwachters in het Alpengeb.ied. die te midden van de anÏle. hard werkende
bergbevolking leven, kennen voldoende den nood der menschen om er het hunne toe
bij te dragen deze plannen te venyezen1ijken. Ze kunnen slechts de welvaart der be ..
woners bevorderen en zijn tevens tot heil van het Zwitsersche bosch, dat voor de
de K.
gemeenschap even onmisbaar is als het landbouw.. en' veeteeJtbedriJf.
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Tropische Boschbouw .

" RUBRIEK 6. Bosèhhuishoudkunde (waaronder behe~r, handel, ~echt, wetg~ving > en '
arbeid). '

Java.' Wald und _Waldvcrwiistungen. Red. (Ontleend aan Holzhandelsbi. 25, 1942).
Z. f. Weltelw. 10/12.655--656. 1912..
. '.
'.
.'.
In 't kort.'wordt uiteengezet. hoe weinig zcrrg men vroeger aan de bosschen besteed
beeft. Eerst sedert 1861. na een zwaren bandjir in de Kedoe, zag de Indische regee~
ring het nut van de' bosschen op de berghdlingen in. De ontginning van bosschen
tot ~ouwveld werd aan" een vergunning gebonden.
_ I
_'
Door veeweide en branden worden jaarlijks veel bosschen" vernield, de herbebossching
acht schrijver onvoldoende. ,
.Java he..eft slechts 4.5 ha bosch op 100 inwoners. Finland 490 ha per 100 inwoners ..
Vrage - waar blijft de critischen zin van, derge1ijke schrijvers. Naar den maàtstaf
.van Finland- zou van Java,' een der vruchtbaarste dichtsbevolkte -tropische landen.
600 % der oppervlakte' met bosch bedekt moeten zijn. Toch zijn nagenoeg alle inland~
sche <woningen buiten de steden van hout en bamboe opgetrokken. Waar komt. bij,
een dergelijk gering bebosschingspercentage al het hout, dat voor de_ze woningbouw
en het önderhoud ,ervan benoodigd is, vandaan. Nàtuurlijk voor een. ,deel uit 'sLands
djati~ en wildhoutbosscben. maar het leeuwenaandeel. leveren de inlandsche erven met
bun vele vruchtboomeil en bamboestoelen. Economisch is het natuurlijk fout. "dat bet
hout. van vruchtboomen voor huizenbouw
onderhoud wordt gebruikt en dat een
deel van de erVen voor houtiJroductie dient. indien, daarop J:Ilel meer voordeel tuin...
Douwgewassen' zouden kUIinen ~ worden - gekweekt. Men zou in ieder dorp beter cen
bepaalde oppervlakte van de minder goeden grond met' houtgewas kUIU1en- beplanten.
doch aan dit Instituut van zgn. desaboschjes zijn ook nogal bezwaren verbonden
(onvoldoende toezicht) ..
Maar men ziet. hoe dwaas het is. cijfers aan Europeesche", toestanden" ontleend.
zonder eenige critiek te vergelijken met ,~ie van tropische streken.
v. Z.

en

,. ; .

. l

It8lia8nsch~Oostafr(ka: (O~tIeend Ag 0 S tin i: Afrika Nachr. 23. 1942.) Z. f.
Weltfw. 1O/l2. 652. 1912.
..
.
De boschmilitie constateerde in 1937 in ltaJiaansch Afrika ± 700.000 ha naaldhout,
2,5 miljoen ha loofhout en bovendien nog 25 miljoen ha struikwildemis van nonnale
en 35 miljoen ha van zeer' ijle gesteldheid. Daarbij komen dan nog 35.000 ha met
speciale houtsoorten als Eucalyptus. bamboe, mangrove en doornpalm. De" gesteldheid.
dezer bosschen hangt in hoofdzaak af van de warmt~ en· den neerslag. Groote warmte
is vooral nadeelig" in 't gebergte, geringe neerslag ió de vlakte do'et de bosschen over~
gaan in savannen. In 1938 bedroeg de productie 658.000 m3 werkbout. '150.000 ton

brandhout en 3.500 ton houtskool. - - ,

. ..

.'

.

Het cigenlijke boschbeheer wordt uitgeoefend door het boschlegioen. dat over het
land verscheidene boschmilitiecommando's verspreid heeft. Deze commando's behoen
tot taak dE! bestudeering va'n de boschvegetaties in hun rayon. Waar een commando
, van de boschmilitie gevestigd wordt. wordt ook direkt." een boomkweekerij opgericht
ten behoeve vall- de creëering van bosschen. ,daar waar er behoefte aan is. IJ) 1938
werden door dergelijke kweekerijen reeds -meer dan een 'miljoen planten verstrekt.
-In ieder gouvernement werd een groot boschgehied onder direkt beheer van de
boschmilitie .gesteld. Deze staatsbosschen moeten ten voorbeeld dienen aan. het parU...
culiere boschbezit ; men zaI'"er de ,verjonging van verschillende houtsoorten bestudeeren,
en ze zullen dienst doen "als houtreserves, In Addis Abeba werd' een school opgericht•
•
• ',waar Askari worden opgeleid voor den boschpolittedienst.
~ Vete d,ecreten. door de verschillende gouverneurs uitgevaardigd, regelen de exploi~'
tatie, gaan de vernieling van struiken tegen, terwIjl het kappen van tamarInde. mahonie,
" bamboe en Eucalyptus wordt verboden of aan een licenties gebonden. Bijzondere aan~
. dach~ werd gewijd !lan acaciasoorten, die arabische gom -leveren. Aangezien de pro~ ,
(

/.

.'.'

..,
•
276
. ,',

ductie der bosschen de export ov~rtroi· werd vooral het transPortwezen b-estudeerd,
voor werkhout doof' de Soudan en voor houtskool en brandhout door de Arabischè
landen. Over de bosschen' van Erythraea. Somali en Asma:ra verschenen verschillende
mon..ographleën.
v. Z.

.~

Kenyii. Red. (Ontleend aan Troup Colonial Forest Administration.) Z. f. Wcltfw.
10/12. 652---654. 1942.
.
'.
Kenya bestaat ,uit een kolonie en een protedora"at. Men kan hef gebied in 1- landschappcI,1 verdee1en n.l. een kuststrook met matige regenval. een zich daarbij aan~
sluitende 350 km breede doomstruiksteppe. een' ± 2000 m boven zee gelegen hoog ..
vlakte. en ·de .vruchtbare vlakte ten N.O. van het Victoriameer.
Veel opgaand bosch is er niet- meer, behalve op de wlcaanhe)Jingen eri. ',plaatselijk
aan d~ kust; door brandcultuur heeft -de ,bevolking het grootste deel der bosschen
vernield. Slechts 2,6 % van het land draagt nog bosch; een ernstig gevaar voor _de
toekomst vormt de erosie in 't gebergte.
_
'.
. -'
.
, rn 1902 werd het hoschdepartement opgericht en gelijktijdig-'werd 'de eerste boschwet
· _uitgevaardigd. Het boschdepartement staat onder leiding van een,opper~outvester. aan
wien een houtvester en 7 assistenten zijn toegevoegd-. De 'staf bestaat verder uit vak~
kundigen. die hun, opleiding in Croot-Brittánië, genoten hebben.
,
• _ _
.~
. Op het, werkprogramma staan de afbakening en, gren.sregelin,g der bosschén' van bet
krobndomein- en de reserves der lnheemsche bevolking, de opmeting, bosc:hbeschrijving
.. <..i.~ :..
en opstellen van"bedrijfsplannen, onderzoekipgen op 't gebied van den bÇlschbouw en
bebossching vàn daartoe geschikte terreinen, De tegenwoordige uitgestrektheid' der
bosschen acht men al onvoMoende om daarvan een gunstig en invloed op het klimaat
en de waterhuishouding te mogen verwachten. Op het kroondomein zijn de maatregelen.
. ,die het behpud der bosschen waarborgen. reeds dQorgevoerd~ De" bevolkingsreserves
- worden heheerd in overleg met de raden der -inheems'chen; het belieer wordt gefin'an~
cierd door het boschdepartement. Een eventueel voordeelig verschil komt ten ,goede
van den raad der inheemsehen. Zoo heeft men in een bevolkingsreserve. waar oud
;~ . bosch vermeld WfiS 4 bJ~kken van 400 ha gecultiveerd •.'ode toekomstigE! opbrengsten
· komen aan het departement. lZoolang de gedane uitgavtm nog niet gedekt zijn. De raad
der inheemschen legt ook kweèkerijen aan en verdeelt het materiaal over verschiJlende
_,
. '
.dorpen.
· De in 't spr~akgebruik burgerrecht verkregen naam van- forest-reser:ve luidt officieel
"demarcated 'forest", Het "forest area" ,sluit deze demarcated forests in, De gouverneur'
heeft de bevoegdheid ieder grondstuk tot fÓf?st area te verklaren - . de kap in het
forest ar,ea is aan beperkende bepalingen onderheVig, aanleg van bouwvelden er iI\ is
-,"
verbodell - de veeweide" kan er in, geregeld worden. ' . '.
- De beschikbare _boschuitgestrektbeid is 1.6 miljoen ha; waarvan l.185.000 ha staat.s~
bosch. Van ~t- staatsbosch levert ,slechts 38 % werkhout. de rest slechts brandhout of
bamboebosch. Verder heeft men 318.000 ha gemeentebosch en 50.000 ha 'particulier bosch.
.
v. Z,
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