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„Hoeveel menschen, die door hèt bosch loopen, hebben eenig idee van
„het leven, dat onder hun voeten krioelt; iedere plek, waarop zij treden,
„is levend van het enorme' aantal kleine diertjes".
Met dezen zin begint de schrijver zijn inleiding en in zijn onlangs verschenen werk geeft hij een kijk op dat krioelende leven van de lagere
dieren en opent hij een wereld, waarvan velen vtel iets vermoeden, maar
zeker weinigen iets weten. W e praten' en schrijven wel over flora en fauna
in, de bosschen, maar de flora is ons gewoonlijk heel wat- reeëler dan de
fauna. W i e deze publicatie van het Deensche boschbouwproefstation heeft
bestudeerd, zal het woord fauna leeren verstaan als een begrip van rijken
inhoud. - ' *
"
' *
" Bij het'onderzoek is uitgegaan van bepaalde boschtypen, zoowel floraals grondtypen. V a n bepaalde proefvelden zijn in den loop van het jaar
telkens monsters genomen, zoodanig dat onderling vergelijk door gelijktijdige monsterneming mogelijk was. Elk monster werd aldus genomen,
dat over een oppervlakte van Vio m 2 de bovenste laag van bladeren of
naalden, incL de vegetatie van gras of mos werd uitgestoken en afzonderlijk de daaronder gelegen laag van den poreusen milden humuslaag of de
laag van onverteerbaren humus (Rohhumus). De verschillende monsters
werden in een zinken koker van boven af door middel van electrischc
lampen verwarmd. De diertjes, groot en klein, verlieten door de trechtervormige opening aan de onderzijde de kokers en werden zoo bepaald.
V a n elke grondsoort werden bepaald de verschillende diersoorten, het
gemiddelde aantal van de soorten over het geheele jaar, alsmede de ademhaling. De diergroepen, welke binnen het onderzoek lagen, zijn: wormen
(Oligochaeta), slakken (Gastropoda), larven van tweevleugeligen (Diptera), dulzendpootachtigen (Myriopoda), schildvleugeligen en hun larven
(Coleoptera), spinachtigen (Arachnida), waaronder de mijten, aardvlooien
(Collcmbola) e.a.
l i i t de onderzoekingen is in de eerste plaats gebleken, dat de verschillende grond- en floratypen ook door de macrofauna worden getypeerd.
Ter illustratie eenige voorbeelden:
I n beukengrond met milden humus, flora type Anemone-Asperula, bevindt zich per m 2 70 gram fauna, waarvan % gedeelte aardwormen.
Aantal diertjes 6200.
I n dezelfde grondsoort met een flora van Melica-Asperula was de
samenstelling van de fauna dezelfde, maar het aantal van de onderscheiden diertjes geringer (4400).
In onvruchtbaren beukengrond met Polytrichum was slechts 5.2 gram
fauna per m 2 aanwezig, waarvan 28 % aardwormen. Aantal diertjes 8100.
In beukengrond met onverteerbaren humus zonder flora bevond zich
24 gram fauna. In dezen grond waren het grootste aantal macroscopische
diertjes, n.1. 14.000 per m 2 of 140 raillioen per ha. De aardwormen leven
hier uitsluitend in de humuslaag, in, tegenstelling met den grond met milden
humus, waar de wormen ook den mineralen bovengrond doorwoelen.
In dezen onverteerbaren humus spelen de tweevleugeligen (vliegen- en
muggenlarven) een groote rol in het ontledingsproces. Verder zijn hier
ook van belang de slakken, duizendpooten, mijten en aardvlooien, welke
hier veel talrijker zijn dan In den milden humus.
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In eikengrond met milden humus en Mercurialusbegroeiïng werd de
grootste hoeveelheid fauna vastgesteld, n.I. 77 gram per m 2 , waarvan
alleen aan aardwormen 7 9 % . Typeerend was ook het geringe aantal
diertjes n.1. 3000 per m 2 .
In milden humus van sparrengrond (Oxalistype) was slechts 10.7 gram
fauna per m 2 , waarvan 47 % aan aardwormen en een totaal aantal diertjes
van 10.800. De aardworm Allolobophora turgida, die gewoonlijk den mineralen bovengrond vruchtbaar en poreus houdt en in milden humus voorkomt, ontbrak hier geheel. Onder de dipteralarven kwam speciaal het geslacht van de rouwmuggen (sciara) voor, verder evenveel mijten als in
onverteerbaren humus.
In sparrengrond met onverteerbaren humus en een mosdek bevond zich
12 gram fauna (10.700 diertjes). Typisch was de schaarschte aan aardwormen (7 % ) en de overvloedigheid aan mijten, aardvlooien, dipteralarven en kcverlarven.
In een anderen soortgelijken sparrengrond was het gewicht aan aardwormen 1 6 % van de totale fauna.
Bijzonder leerrijk is het onderzoek van een 48-jarigen sparrenopstand
op voormaligen heidegrond. Naast elkaar werden vergeleken:
a. een ongedunde opstand, met dichten stand, grond geheel zonder vegetatie.
b. een krachtig gedunde opstand, grond met mos bedekt.
In de samenstelling van de fauna was er groote overeenkomst tusschen
beide plaatsen en de bovenbedoelde sparrengronden, maar het gebrek aan
duizendpootachtigen, het klein aantal dipteralarven en bepaalde keversoorten karakteriseeren de fauna beslist als meer inferieur en minder actief
in ontleding van organische stof. De mosbedekking blijkt echter gunstig
te zijn voor de fauna.
Het onder b genoemde bosch bevatte 23 aardwormen
(Dendrobacna
octaedra) en 12 langpootmuglarven per 1 /io m 2 , daarentegen waren deze
aantallen in den onder a genoemden opstand resp. 4 en 1. Het gedunde
bosch. bevatte meer galmuglarven, terwijl het ongedunde meer kleine
larven van halfvleugeligen had.
Een merkwaardigen invloed bleek de roode boschmier (Formica ru/aj
op de samenstelling van de fauna te hebben. Ter plaatse, waar een mierenhoop in de nabijheid lag, was het aantal dipteralarven, kevers en larven
en andere insecten veel kleiner dan in overeenkomstigen grond, gelegen
buiten den invloed van de mieren. Daarentegen was er een overvloedigheid
van mijten en aardvlooien. Deze ontdekking stelt het vraagstuk van het
nut van de roode boschmier in een ander licht en doet zien, hoe ingewikkeld de vraagstukken van het nut van dieren kunnen zijn.
Uit monsters, genomen in verschillende heidegronden bleek, dat overal
de aardwormen, zij het dan in geringen getale, voorkomen en dat over het
algemeen de fauna van de heide uit dezelfde soorten bestaat als in de
bosschen; alleen is de fauna kwantitatief veel armer.
Bij de bespreking van de afzonderlijke diergroepen en families neemt
die, gewijd aan den aardworm, een groote plaats in. Zooals genoeg bekend is, speelt de aardworm in het humificatieproces een zeer belangrijke
rol, omdat hij den mineralen ondergrond met den humus vermengt, hetgeen de ontleding in hooge mate bevordert.
V a n de 19 in Denemarken voorkomende soorten is de Dendrobaena
ocfoedra (2J^—4 cm- lang, purperbruin van kleur), van het grootste
belang, omdat deze de eenige soort is, die in den onverteerbaren humus
voorkomt. Gewoonlijk 1 0 % van het gewicht van alle levende dieren
in onverteerbaren humus bestaat uit genoemden aardworm.
Het talrijkst is de Allolobophora turgida (10—15 cm lang, grijs van
kleur), die naar het aantal de belangrijkste vertegenwoordiger is in milden
humus.
De meest belangrijke worm voor de bosschen is de Lumbricus rubellus
{10—12 cm lang, rood van kleur). De gewone regenworm Lumbricus terrestris is de langste en dikste van de aardwormen (20—25 cm) ; deze verlangt v.n.1. goeden vruchtbaren grond;
Uit een onderzoek was af te leiden, dat in een actieven boschgrond
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2 M — W i millioen aardwormen per ha kunnen voorkomen, met een gewicht
van 2000—1800 kg.
Naast de aardwormen is de orde van de tweevleugeligen het belangrijkst, speciaal in onverteerbaren humus. De larven leven van de. ontledende plantresten en spelen een groote rol in de ontleding..
De overige fauna speelt een min of meer belangrijke rol in het ontledingsproces.
• • . f ••«•.
Zij, die meer thuis willen raken in de verschillende, bijkans oneindige
verscheidenheid van de lagere dieren, vinden in dc publicatie van B. een
schat van gegevens.
Uit de resultaten van het onderzoek is de volgende regel .vast te stellen:
De grond, waarin de ontleding het krachtigst geschiedt, bevat het
grootste gewicht aan dieren, maar het minste in aantal en waar ontleding
langzaam plaats vindt, zoodat een dikke laag onverteerbare humus wordt
opgestapeld, vindt men het grootst aantal dieren, -maar in het algemeen
zijn deze vrij klein en hun gezamenlijk gewicht is lager dan dat in den
besten grond.
. .
Ten einde inzicht te verkrijgen in de intensiteit van den arbeid van de
levende diertjes, is nagegaan de ademhaling. Daartoe is gebruik gemaakt
van een toestel, waarin het zelfs mogelijk is de ademhaling van een
vlinderei vast te stellen. Uit het onderzoek is gebleken, dat de bestudeerde
fauna een belangrijk gedeelte van de totale zuurstofbehoefte, noodig voor
de volledige ontleding van den humus, verbruikt, zoodat voor de bacteriën, zwammen, en andere microscopische diertjes (nematoda en protozoa)
slechts een betrekkelijk klein gedeelte overblijft. Behalve het indirecte gedeelte in het ontledingsproces n.!. het mechanische werk, is dan ook de
rechtstreeksche ontleding door de fauna van groot belang.
In zijn slotbeschouwingen merkt B. o.a. op, dat uit de onderzoekingen
is af te leiden, dat de boschbouwer, die maatregelen behoort te nemen,
welke de fauna doen vermeerderen, en die heeft te vermijden, welke hiervoor schadelijk zijn.
Ten behoeve van de ontwikkeling van den grooten aardworm is loofhout v.n.I. dat met gemakkelijk verteerbaar blad, van belang, alsmede
een flora van kruiden en een goede bescherming door struiken. Naaldhout
bevordert het weggaan van den aardworm. Vandaar dat menging met
loofhout gunstig is. Herhaaldelijke dunning —> iedere 2 jaar — geeft in
ieder geval op goeden grond onder fijnspar een kruiden flora gunstig voor
aardwormen.
*
In armen naaldhoutgrond, zooals op heideontginningen, is men misschien
niet in staat de vorming van onverteerbaren humus te beletten, maar
krachtige dunning geeft een mosbegroeitng en een overvloedige fauna,
waardoor de humus veel losser en gunstiger wordt (Vergelijk Zeitschr.
F. und J. wesen 1912, waarin A l b e r t in zijn artikel „Bodenuntersuchungen im Gebiete der Lüneburger Heide" mededeelt, dat radicale
wegname van mos niet zonder bedenking is wegens het ontstaan van
een ongunstigen physischen toestand van den bodem)
• •
Het is al van veel beteekenis om de bovenlaag van onveröeerbaren
humus in milden te veranderen, maar misschien zal men in staat zijn, te
leeren, hoe de bosschen te behandelen om een volledige vertering van het
humusdek te verkrijgen. Hiertoe zal een volledige kennis van de behoefte
van de fauna noodig zijn en daarom is het noodig deze stof terdege te
bestudeeren.
Behalve menging en herhaaldelijke dunning behoort te worden gezorgd
voor beschutting langs de buitenranden van het bosch, voor lichthoutsoorten met een ondergroei van struikgewas. Met ieen meer luxueuse vegetatie, betere beschutting en bedekking van het bosch zal ook een meer
overvloedige vogelfauna floreeren, die ons helpt in het beletten van de verspreiding van schadelijke insecten. Ook de nematota en protozoafauna's
(microscopisch kleine diertjes), die buiten dit onderzoek lagen, zullen bestueerd moeten worden. •
De publicatie bevat een serie fraaie foto's van verschillende boschtypen
met bijbehoorende flora's van eenige grondprofielen en voorts van vertegenwoordigers van de besproken diergroepen, hetgeen voor den bosch-
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bouwer-practicus, die over het algemeen hiermede weinig op de hoogte
is, van groote waarde is.
De studie van B o r n e b u s c h is een belangrijke aanwinst voor de
boschbouwlitteratuur. Deze. wetenschappelijke onderzoeker is er m.i. in
geslaagd om de natuurlijke .grondslagen van den boschbouw een nog
hechtere basis te geven.
Voor de Nederlandsche toestanden, die in zoovele opzichten met de
Deensche verwant zijn, verdient het werk van B. onze volle aandacht.
J. L. W .

BLOKHUIS.

Dr. F. K r a m;e r. D e djativerjonging iri de houtvesterij Groendih, (Korte
Mededeelingen van het Boschbouwprocfstation
in Ned. Indië. No. 18,
1930). (65 bladzijden en 10 lig.).
Tot goed begrip van h&t hier te bespreken, werkje zij vooraf opgemerkt,
dat een aantal in Indië gebruikelijke uitdrukkingen inzake boschverjonging verwarrend werken. Men spreekt van aanplant en geplante culturen.
Doch, behalve in enkele sporadische gevallen bij het inboeten, is ér in al
die aanplanten niet geplant zooals dat in Europa opgevat wordt. Met
zulke aanplanten worden de als regel aangelegde culturen bedoeld waarbij
steeds het djatizaad (beter gezegd de vrucht) in den grond wordt gestopt.
In Europeeschen zin zouden wij dus van een bezaaiing spreken.
D a n wordt ook de uitdrukking natuurlijke verjonging \toor Europeesche
begrippen eenigszins arbitrair gebruikt. Tot 'voor zeer kort, nader aangegeven tot 1925, hadden de in Indië als natuurlijke verjonging aangeduide
boschverjongingen Slechts een verwijderde overeenkomst met zulke volgens
Europeesche opvattingen. Het waren, op enkele sporadische gevallen na,
niet jonge direkte kiemplantjes die de verjonging vormden, doch oudere
en jongere stammetjes en stronkjes (tot 25 cm diameter toe!), die als
regel bij de verjongingsmaatregelen bovendien nog extra op stronk gezet
werden. D e juistere naam voor dit soort verjonging is dan ook stronkopslagcultuur.
Echte natuurlijke verjonging werd in 1925, althans op schrift, als positieve bedrijfsmaatregel in de djatibosschen ingevoerd in de nieuwe Instructie boschbeschrijving, bestemd om toegepast te worden in de boschklasse : niet voor leegkap geschikt. D e bedoeling was om in de bosschen
van dit type toe te passen een verjongingsuitkap, d.i. een plenterende
uitkap, rechtstreeks gericht op een verjonging van vrij langen duur, zooals
de Duitsche „Femelschlag".
Deze verjongingskap, kwam echter niet tot uitvoering, doch wel worden
sinds 1925 in de houtvesterij Groendih speciale onderzoekingen verricht
om methoden te vinden voor meer natuurlijke wijzen van verjonging op
de slechtere en slechtste groeiplaatsbonitciten, op de niet voor leegkap
geschikt geoordeelde djatibosch-gronden.
Over de voorloopige resultaten en aanwijzingen die deze onderzoekingen opleverden, bericht bovengenoemde mededeeling.
Onder slechtere bosschen worden in de publicatie verstaan bosschen
op gronden van een groeiplaatsboniteit kleiner dan
(De boniteeringsschaal loopt in Indië tegengesteld aan die in Nederland. J. R . B.).
D e primaire oorzaak van de geringe gesteldheid van den bodem ligt
zonder twijfel in de geringe vruchtbaarheid (het zijn miocene kleimergels),
en wel'voornamelijk in de ongunstige fysische gesteldheid. Daarnaast is
de sterke gecoupeerdheid van het terrein van groot nadeel wegens het
afspoelen van den bouwkruin. Als secundaire oorzaken zijn er de invloeden van den mensch en zijn ingrijpen.
Als verjongings-methode voor de destijds door de houtaankapexploitanten opgeleverde, leeg gekapte, uitgestrekte perceel en vond al spoedig algemeene toepassing plaats van de zoogenaamde boschakkerbouw-methode.
(Uitzaaiing van djati-pitten in rijen door de bevolking, welke tusschen de
djatirijen eenige seizoenen landbouw-gewassen mocht telen). O o k na 1910,
toen geen particuliere aankapperceelen meer werden uitgegeven, doch alle
aankappen in eigen beheer geschiedden, bleef die verjongingswijze de
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meest toegepaste, aangevuld met tusschenplanting met bodemverbeterende
gewassen (o.a. Leucaena glauca, kemlandingan), en menging met verschillende andere houtsoorten (o.a. mahonie). Daarnaast legdé men »vrij
veel opslagculturen aan.
Ó p de redelijke en betere gronden gaven deze verjongingen behoorlijke
en goede resultaten. O p de slechtere gronden ondanks hooge kosten o.a.
wegens toegepaste diepe grondbewerkingen was het succes gering en
vertoonden de culturen achteruitgang bij ouder worden.
Deels steunende op reeds door vorige beheerders verrichte proefnemingen en werkwijzen zette K r a n j e r series proefver jonging en in gang
o.a. volgens een methode van voorver jonging. Toepassing in die gedeelten
met bevredigenden ondergroei van boomen en struiken. De staande djatiopstand wordt ineens of in korten tijd geheel geringd (op stam gedood
door een inkapping rondom, even boven den grond) teneinde voldoende
zonlicht toe te laten. De ondergroei wordt in stand gehouden, dus geen
schoonbranden, zooals nog al eens toepassing vindt. Grootere wlldhoutboomen worden gekapt. N a de eerste regens djatipitten ingezaaid in rijen,
volgens de tranches. In de rijen de ruigte over een breedte van 3 m verwijderd. Hier en daar de rijen licht bewerkt. Hier en daar wat kemlandingan tusschengezaaid, op de slechtere plaatsen den djati-inbreng beperkt en wiJdhout bijgemengd. N a eenige jaren den ouden opstand gekapt.
De voorloopige resultaten van deze voor-verjongingen r ( waarbij dus
tenslotte toch de leegkap toepassing vindt) zijn bevredigend.
De publicatie bevat verder Interessante gegevens omtrent andere wijzen
van verjonging met behoud van den leegkap. Omtrent het vraagstuk dat
in de eerste plaats ten grondslag ligt aan de onderzoekingen: natuurlijke
methoden van verjonging onder vermijding van leegkap, en op de slechtere gronden, bevat zij overigens uiteraard nog weinig. Terecht eindigt
de schrijver dan ook met de opmerking dat de oplossing nog niet gevonden
is, en dat volgens de vierkregen aanwijzingen nu langs experimenteelen
weg verder gezocht zal worden,
J. R. B E V E R S L U I S .

