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Whitmore werkte 17 jaar als botanicus In Z.O.-Azië en
het Pacifisch gebied. Op basis van zijn grote veldervaring en eigen onderzoek en zijn kennis van de literatuur
schreef hij een zeer waardevol goed geïllustreerd
boek, over de bossen van deze streken. In het boek Is
- een hoofdstuk over de bodem van de hand van C. P.
Burnham opgenomen. Bij de titel die het boek meekreeg is enige toelichting op zijn plaats. Het begrip tropisch regenbos is zeer wijd opgevat, aangezien niet alleen het regenbos in engere zin wordt behandeld, t.w.
de bosformatie van de vochtige tropen op goed drainerende bodem, maar ook de voornaamste andere
bostypen van deze kllmaatszone aan de orde komen,
zoals strandbos, vloedbos en moerasbos. De verschillende delen binnen het beschreven gebied hebben een
weinig evenwichtige behandeling gekregen: aan Maleisië wordt buitengewoon veel aandacht besteed, over
Nieuw-Gulnea en de Solomon-ellanden vindt men vrij
veel, maar Indonesië en de Phillppijnen — landen met
althans oorspronkelijk enorme arealen tropisch regenbos — komen er erg bekaaid af.
Overigens moet toegegeven worden dat het zeker
Maleisië is waarover het meeste bekend is. Het boek
bevat veel nieuwe Informatie over de ecologie van de
tropische regenbossen van dat land, een aantal niet
eerder gepubliceerde of moeilijk toegankelijke gegevens werd verwerkt. Veel aandacht kregen interacties
tussen planten en dieren, periodiciteit In levensverrichtingen, de produktie van bos en van verschillende
boomsoorten en de ruimtelijke variatie in het regenbos. Voor wat betreft het klimaat wordt het door Mohr,
Schmidt en Ferguson voor Indonesië ontwikkelde systeem toegepast voor het onderhavige gebied, waarbij
bleek dat de overeenstemming tussen kllmaatkaart en
vegetatiekaart zeer veel groter is dan bij toepassing
van enig andere klimaatclassificatie. Al met al komt een
veelheid van zaken aan de orde, hetgeen heeft meegebracht dat de onderwerpen als regel vrij summier worden behandeld. Ook verwijst Whitmore voor enkele
meer algemene aspecten van het tropisch regenbos
naar het inmiddels klassiek geworden boek van Rlchards (The tropical rain forest, 1952). Dit maakt dat
enige kennis van zaken bij lezing van Whitmore's boek
wel vereist Is.
Een bezwaar van het boek is de rommelige Indeling.
De stof is ondergebracht In vijf delen. Na (1) een inleidend deel over geografische aspecten van flora en fauna, de structuur van het bos en de erin optredende levensvormen volgen delen over (2) seizoenverschijnselen in klimaat, planten en dieren, (3) de groei van het
bos, (4) de verschillende bosformaties en (5) de mens
en het tropisch regenbos.

Veel onderwerpen worden op een niet voor de hand
liggende plaats of op meerdere plaatsen behandeld.
Zo vindt men de door de bosbouwer ontwikkelde systemen van bosverjonging niet In deel (5) maar In deel
(3); de pionierboomsoorten krijgen een afzonderlijke
behandeling in deel (3), maar de In sommige gevallen
ook als pionier optredende naaldhoutsoorten (b.v. Plnus spp.) worden afzonderlijk besproken in deel (4);
over het bosmllleu moet men te rade gaan In deel (2),
nl. voor het microklimaat en In deel (4) voor de bodem;
de successie wordt behandeld in zowel deel (3) als deel
(5); etc. Het Is daarom wel erg gelukkig dat het boek
voorzien is van een uitstekende index. Bovendien staat
in de uitvoerige bibliografie bij iedere titel vermeld In
welke paragraaf de betreffende publikatie Is gebruikt
— een werkwijze die navolging verdient.
In het huidige tijdsbestek van sterke aantasting van
de tropische regenbossen over de gehele wereld (en
niet in het minst in Z.O.-Azië) is het begrijpelijk dat het
boek eindigt met een pleidooi voor het instellen van
een voldoend aantal reservaten van voldoende omvang. Hanteert men de norm die Whitmore (op basis
waarvan?) aangeeft: van elke boomsoort 10.000
exemplaren voor een adequaat genenreservolr, en bedenkt men dat een groot deel der vele duizenden soorten in dichtheden voorkomt van minder dan één
exemplaar per ha en bovendien de arealen van de
soorten vaak betrekkelijk beperkt zijn, dan Is het duidelijk dat het hier om zeer aanzienlijke oppervlakten
zou moeten gaan. Het Is de vraag of die oppervlakten
in een aantal gebieden thans nog aanwezig zijn.
J. H. A. Boerboom en W. B. J. Jonkers
K. A. Longman and J. Jenïk. Tropical forest and lts environment.

Tropical Ecology Series. Longman, London, 1974.196
pp. £1.95
Een in omvang veel bescheidener publikatie, meer algemeen op het tropische bos gericht, schreven twee
onderzoekers die verbonden zijn geweest aan de Universiteit van Ghana: de fysioloog Longman en de ecoloog Jenfk. Zelf stellen zij dat zij van de tussen de keerkringen voorkomende bosformaties slechts de gesloten opstanden behandelen, de open bossen — die in
de relatief droge gebieden grote uitgestrektheden kunnen bereiken — laten zij bulten beschouwing. Gezien
de afwijkende structuur en ecologie van deze laatste
bossen Is het wel begrijpelijk dat zij zich In hun beknopte boek aldus beperken. Het Is echter niet Juist dat
zij het volledig loofverllezende (gesloten) bos onvermeld laten.
Het boekje begint met een korte Inleiding, waarin de
auteurs trachten enkele algemeen heersende misverstanden over tropisch bos op te ruimen, en met een
summiere behandeling van de relatie tussen enerzijds
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bostype, anderzijds klimaat, bodem en menselijk ingrijpen. Daarop volgen hoofdstukken gewijd aan het
bosmflieu en de structuur van het bos en de morfologie
van tropische bomen. Uitvoerig wordt Ingegaan op het
microklimaat en de opbouw van het tropisch regenbos.
Het is Jammer dat in dit verband andere tropische bosformatles onbehandeld blijven. Over het toch wel bijzonder opmerkelijke milieu van b.v. een mangrovebos
of een tropisch gebergtebos vindt men slechts een enkele zin en wel In een latere paragraaf over de classificatie van de tropische bossen.
Een zeer belangrijke plaats in het boek neemt de behandeling in van de fysiologie van de tropische boom.
Het hoofdstuk hierover beslaat een derde van het gehele boekje. Er worden proeven beschreven met betrekking tot het uitlopen der knoppen, de groei van bladeren en twijgen, het afwerpen van blad en het periodiek afsluiten van groei, de bloei en vruchtvorming. De
oude en nieuwe literatuur wordt samengevat, o.m.
wordt het belangrijke werk van Coster uit de twintiger
en begin dertiger jaren in voormalig Nederlands-lndië
veelvuldig aangehaald. Daarnaast komt het eigen fysiologisch onderzoek van Longman aan de orde. Vooral voor hen die menen dat periodiciteit in levensverrichtingen van de plant in de tropen slechts een geringe rol speelt, zal dit hoofdstuk veel Interessante informatie geven. Tenslotte worden enkele pagina's gewijd
aan de functies van het bos en het belang van het in
stand houden van bos in de tropen.
Het boekje Is helder geschreven, goed geïllustreerd
en bezit een redelijk uitvoerige literatuurlijsten index.
Het Is duidelijk dat een boekje van de bescheiden omvang als het onderhavige onvolledig moet blijven. Er
zijn enkele duidelijke lacunes en soms is het gestelde
te sterk op Afrikaanse omstandigheden toegespitst. De
voorstelling van zaken van de uitgever, als zou het hier
het eerste boek sinds ruim 70 jaar betreffen "to give a
full and dynamlc picture of the world's tropical forests"
is volstrekt onjuist. Dit neemt niet weg dat dit boek veel
wetenswaardigs bevat. Het lijkt In de eerste plaats bedoeld voor de belangstellende die weinig georiënteerd
is in de tropische plantenwereld. Voor de meer ingewijde ontleent het boek zijn waarde aan de overzichtelijke
manier waarin enkele onderwerpen zijn gepresenteerd
en aan de behandeling van een deel der recente iite-«tuur.
J. H. A. Boerboom
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