Boekbesprekingen
1(038)]
Risa von Litschauer. Vocabularium polyglottum vitae silvarum; waldbiologisches
Fachwörterbuch auf Grundlage der wissenschaftlischen Nomenklatur. Hamburg enz.,
Paul Parey, 1955. 126 blz. DM 24.
Dit woordenboek geeft, uitgaande van dc wetenschappelijke namen van voor het
bos belangrijke planten en dieren, de daarmede corresponderende vertaling in het Duits,
Engels, Frans, Russisch en Spaans. De schrijfster heeft zich bij de samenstelling verzekerd van de medewerking van specialisten op het gebied van de mycologie, entomologie, ornothologie .overige zoölogie en botanie in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje
en de Verenigde Staten van Amerika.
Behalve het register van de 990 Latijnse namen in alfabetische volgorde, met de vertaling in de 5 moderne talen daarachter, is een alfabetische index voor elk der 5 talen
opgenomen. Men kan zich dus uitgaande van elk der talen orienteren.
Bij de steeds intensiever wordende internationale uitwisseling van literatuur en het
toenemende internationale contact is dit door de uitgever keurig verzorgde technische
woordenboek een zeer nuttige aanwinst voor instituten van bosbouwkundig onderzoek
en bibliotheken.
H. van Vloten.

[41/451
Die Waldkrankheiten; ein Lehrbuch der Forstpathologie und des Forstschutzes; 2.
neubearb. Aufl. F. Schwerdtfeger. Hamburg/Berlin, Parey, 1957, 485 blz., prijs DM
39,40.
Het boek van Schwerdtfeger is in de eerste plaats bedoeld voor het academisch onderwijs. Het biedt echter in vele onderdelen voor de bosbouwer in de praktijk, de beheerder,
vele waardevolle details, die gezien de gehele opzet nogal beknopt zijn. De bedoeling is
namelijk niet een opsomming te geven van alle oorzaken, van mogelijke schade en van
mogelijkheden van bestrijding, al kan men die als onderdeel overigens wel vinden in
een alfabetisch register. Ook een lijst van waardplanten en de daarop voorkomende
ziekten en plagen is voor bijzonderheden zeer gemakkelijk.
De auteur bedoelt de enorm uitgebreide stof, geleverd door plantkundigen, mycologen,
dierkundigen en pathologen, onder het gezichtspunt te brengen van de wetenschap van
het bedreigde in zijn harmonie verstoorde, zieke bos en wel als zusterwetenschap naast
die van de houtteelt, die zich bezig houdt met het normale, niet verstoorde, gezonde bos.
Behandeld worden in afzonderlijke delen: abiotisch veroorzaakte afwijkingen en beschadigingen (bosbrand, rookschade, het weer, de bodem); biotisch veroorzaakte ziekten en plagen (virus, bacteriën, zwammen, korstmossen, dicotylen, onkruiden en dierlijke veroorzakers), hun massale ontwikkeling; dispositie en resistentie van het bos;
het verloop van ziekten en plagen; hun economische gevolgen; voorkomen en bestrijding,
waarbij de boshygiëne en de therapie.
Het boek is enerzijds op de stand van de in 1956 verschenen literatuur gebracht, heeft
anderzijds, in een detail als Cenangium abietis als oorzaak van taksterven bij Pinus
nog betrekking op een intussen verouderde opvatting. Het is een waardevolle aanwinst
voor de bosbouw, waarop zeker vele bosbouwers hebben gewacht, daar de eerste drük
van 1944 al heel spoedig was uitverkocht1). Zijn betrekkelijke beknoptheid wordt voor
lezers die dieper op bepaalde onderdelen willen ingaan, aangevuld door de verwijzingen naar de desbetreffende literatuurbronnen.
Het is zoals wij dat gewoon zijn van de Verlag Paul Parey keurig verzorgd en pretting geïllustreerd.
H. van Vloten
1

) Zie bespreking eerste druk N.B.T. 17 (11) 1945 (315—316).
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R. Sewandono. Chaptcr 23 Southcast Asio in A World Geography of Forcst Resources. 1956 (491—517).
Door de American Geographical Society is een fraai lijvig werk uitgegeven „A
World Geography of Forest Resources", dat voor velen, die zich voor de bosbouw van
de gehele wereld interesseren, van belang is (prijs $ 12.50). Het werk geeft enkele inleidende hoofdstukken over de geschiedenis der bossen, hun invloed, de verschillende
bosproducten, het bosbeheer en de mogelijke groei van het laatste in de naaste toekomst. Men zou het kunnen beschouwen als een bijwerking van het bekende „The Forest
Resources of the World" van Zon en Sparhawk.
Ons medelid R. Sewandono behandelt nu het hoofdstuk over Zuid-Oost Azië en
wel de bossen van Burma, Thailand, Indochina, Malakka, Indonesië en Nieuw Guinea.
Uit de aard der zaak interesseert ons de behandeling der beide laatste gebieden het
meest.
Sewondono wijst erop, dat gedurende de Japanse bezetting de kap, met name in de
djatibossen op Java, sterk werd verhoogd. Bedroeg de kap in deze bossen in
1939 nog 504.000 m3, ze steeg gedurende de jaren der occupatie van 1942—1944 achtereenvolgens via 456.000 tot 917.000, en 908.000 m:i; de totale kap in Indonesië liep op
van 1.506.000 m3 tot 3.116.00 m3. Met terzijdestelling van alles, wat in de bedrijfsplannen was geregeld, werden in de makkelijkst bereikbare bossen de mooiste djatistammen
tot brandhout verkapt, omdat men bij gebrek aan kolen brandhout nodig had voor de
spoorwegen, industrie enz. Dfc mooiste djati plantsoen en werden opgeofferd en in het
laatste jaar der bezetting werd een oppervlakte aan djatibos doodgeringd gelijk aan
achtmaal de jaarlijks toegestane kapvlaktc. Aan onderhoud werd niets gedaan en van
een totaal areaal van 3 miljoen ha werden 500.000 ha vernield.
Wanneer men dit in aanmerking neemt vraagt men zich af, of dc snelle opvoer van
de kap in de jaren na de wereldoorlog wel gerechtvaardigd is. De djatikap, die vóór
de oorlog rond 500.000 m 3 bedroeg, liep in de jaren 1951—1953 al weer op tot 490.000
m3, dus practisch tot de normale kap.
In het hoofdstuk „the Outlook", pleit Sewandono vooral voor de intensivering van
het technisch houtonderzoek, omdat vele der thans onverhandelbare houtsoorten bruikbare eigenschappen zullen blijken te bezitten. Thans produceren bossen met een gemiddelde massa van 200 m3 op zijn hoogst in gunstige gevallen niet meer dan 20—30
m3. Bij exploitatie van verschillende soorten zou de opbrengst al spoedig verdubbelen.
Hoe minimaal de tegenwoordige opbrengst is, moge blijken uit dc volgende cijfers. In
dq V.S. en Zuid-Oost Azië is de totale bosuitgestrektheid en het bevolkingsaantal
nagenoeg hetzelfde; dc V.S. produceren 150 millioen m:t, Zuid-Oost Azië slechts 5 millioen. Het gebruik per hoofd bedraagt in de V.S. 20.8 m3, in Indonesië 0.08 m3. Men
staat bij het bosbeheer in Zuid-Oost Azië voor grote moeilijkheden. De bossen hebben
er gedurende de laatste oorlog sterk geleden. Op Java zijn op verschillende plaatsen
de djatibossen voor de productie totaal uitgeschakeld en in Burma, Indochina en Malakka is het al niet veel beter — de Europese staf van gestudeerde bosbouwkundigen
heeft deze streken verlaten, en kundige beheerders met brede blik stampt men maar niet
uit de grond ,,For all these reasons forestry in South East Asia was suffered so gravely,
that re-establishment of proper forestry management seems an almost impossible task".
In de toekomst zal men moeten trachten de kostprijs te reduceren door aanleg van wegen en vestiging van zagerijen en houtindustrieën in de directe nabijheid van de bossen.
Houtverduurzaming zal veel houtsoorten verhandelbaar kunnen maken. Verder zullen
waardevolle houtsoorten moeten worden aangeplant, maar vooral ook snelgroeiende
voor de houtindustrie. Men heeft op Java reeds aanplantingen aangelegd van Acacia
decurrens, Agathis loranthifolia en Eucalyptus deglupta, die een jaarlijkse opbrengst
geven van achtereenvolgens 16, 25, en 34 m3 per ha.
Veel bosarbeid zal moeten worden gemechaniseerd, fabrieken voor vervaardiging van
kisten, papier, lucifers, fineer enz. worden opgericht.
Sewandono meent, dat bij technische en financiële steun dc opbrengsten der bossen
zeker zullen kunnen worden opgevoerd. Neemt men aan, dat thans slechts 10% van
dc totale uitgestrektheid bos kan worden geëxploiteerd, of wel 28 millioen ha, en de
gemiddelde bijgroei 0,5 m:i bedraagt dan zou de opbrengst, die thans niet meer is dan
5 millioen m3, kunnen worden opgevoerd tot 14 millioen m3. Een 4 millioen m3 zou
dan voor export kunnen dienen. De mogelijkheden daartoe zijn er. China en Australië
en Japan hebben een constant houtgebrek.
Maar behalve steun hebben deze landen rust nodig. Er moet een einde worden gemaakt aan de onveiligheid en de onrust, die thans in vele delen van Zuid-Oost Azië
heersen.
P. v. Zon.
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