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UIT DE DAGBLADEN.
„Het Vaderland", 15 Februari 1936, Ochtendblad A.
TOENEMING VAN HET AANTAL HOUTDIEFSTALLEN.
Soerabaja: Uit Lawang en Nongkodjadjar komen berichten binnen,
waarin melding wordt gemaakt van het steeds veelvuldiger voorkomen
van houtdiefstallen door de berg bevolking, waarbij deze zeer driest optreedt, verzameld in groepen van 30 tot 40 man. Zij trekken gezamenlijk
de bosschen in, waarbij zij alles omkappen wat van hun gading is.
Dezer dagen werd op den Ardjoeno een mantri van het Boschwezen
aangevallen. Hij trok zijn revolver en verwondde een van de houtdieven,
waarop zij afdeinsden en waardoor de mantri aan een erger lot ontkwam.
.. (Aneta).
Aanteekening.
Nu de ekonomische toestand voor de bevolking op Java minder gunstig
is, wil zij van het vermeende oude recht gebruik maken, dat alles wat
de natuur zonder menschelijk toedoen levert, voor iedereen beschikbaar
is en dat mag oogsten ten eigen voordeel. Zoodra kultures zijn aangelegd,
behoort het komende produkt aan het boschwezen. Daarbij wordt over
het hoofd gezien, dat het boschwezen door bewaking en beheer gedurende
vele jaren aan het natuurbosch groote sommen heeft ten koste gelegd.
Het vereischt tientallen jaren, om dat begrip bij de bevolking ingang te
doen vinden, en in moeilijke tijden zijn er raddraaiers, die de bevolking
aan de oude opvattingen herinneren en haar opstoken om tc nemen, wat
daar in het bosch ongebruikt aanwezig is.
Het feit van dergelijke diefstallen doet een fout in den uitbouw van
het boschwezen vermoeden. Juist in moeilijke tijden tracht de bevolking
ieder hulpmiddel van bestaan aan te grijpen. Hiertoe behoort de verkoop
van hout op de pasar (inlandsche markt) en, heeft het allen schijn, dat
het boschwezen daartoe de gelegenheid niet heeft opengesteld. Op vele
plaatsen in de djatibosscheii bestaat voor de bevolking de mogelijkheid,
om middels het kitir-systeem zich een mansvracht brandhout te verzamelen,
om die op eigen1 gelegenheid te gelde te maken. Voor de bergbosschen
(wildhoutbosschen) heb ik daaromtrent nog geen gegevens aangetroffen.
Nog veel minder om uit de bergbosschen kleine houtwerken tegen zeer
geringen prijs te verkrijgen, ten einde deze aan den man te brengen.
Of een dergelijke regeling bij het extensieve beheer der wildhoutbosschen reeds mogelijk zou zijn, blijft hier onbesproken. Wel wijst de toeneming der diefstallen op de wenschelijkheid, om deze tegen te gaan
door het instellen, van een der gelijken maatregel.
Hierop wijst te meer het driest optreden tegen de boschpolitie, omdat
de dieven niet terugdeinzen voor gewelddaden, indien/ zij dat zonder gevaar
voor zichzelf kunnen doen.
F. W . S.

BLADVULLING.
Het boschbouwproefstation te Moskow nam proeven met
het bezaaien met P. silvestris van afgebrande of .kaalgeslagen boschgronden vanuit een vliegtuig. Men bezaaide 60 ha
in 13 minuten, dus
ha per minuut. Per ha kwam
2—2,7 kg zaad (20 zaden per m 2 .).
Technisch was dit werk nog onvolkomen daar geen gelijkmatige verdeeling van het zaad werd verkregen. Eén vliegtuiglading was voldoende om 70—100 ha te bezaaien.
de K.

