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1. Inleiding.
'
'
.. . ' .
Er is de laatste jaren een veel herhaalde waarschuwing geuit over de wijze waarop
dc bosschen, die tot de grootste kapitaalgoederen van
behooren, worden vernield. Het is daarom dat ik, ook in een Nederlandsch tijdschrift, de aandacht op dit,
ernstige vraagstuk wil vestigen. Hiervoor'is het noodig, zich eerst een duidelijk beeld
te maken van wat onder „bosschen" in dit verband is tc verstaart < • < >
Afrika ligt nagenoeg geheel in de tropen en sub-tropen. Alleen het allcrnoordelijkste
en allerzuidelijkste deel behooren tot het warm-gematigde gebied. In equatoriale streken
treft men; vnl, in een' groot deel van Belgisch Kongo etv aan de Guinea-kust, dichte
oerwouden aan,'zgn. regenwouden, die onder invloed van de zware en over alle of
bijna alle maanden van het jaar verdeelde regens een zeer gesloten boomgroei vertoonen, waardoor geen zonnestraal tot den bodem doordringt. Zij bestaan uit drie of
vier verdiepingen en bevatten' tot 40, soms tot 60 m hooge boomen. Er zijn dicht bij den
evenaar ook gebieden met relatief weinig regen en een lange droogteperiode. Daar
kan zich slechts- eeiï armoedige, open vegetatie van doornstruiken ontwikkelen,' zooals
in deelen' van Kenya enr Tanganyika. Verder van den equator, bv. ten N. van de
Guinea-kust, wordt de regenval, steeds geringer, is er altijd eeh droge periode, dicht
bij de kust van slechts enkele maanden,, noordelijker van 6 of zelfs van 8 of 10 maanden. Dit heeft uit den aard der zaak grooten invloed op het plantendek, dat^dan ook
steeds opener en lager wordt, in niet al te droge gebieden samengesteld is uit vrij
kleine open boomen met een rijken ondergroei van gras, doch bij minder en slechter
verdeelde regens uit doornige dwerg struiken, waartusschen gröote deelen bodem naakt
liggen. Eindelijk komt men tot de gebieden met echte woestijn. Ook ten Z. van den
equator treft men deze verschillende vormen van vegetatie, aan, zij het, dat het beeld
hunner distributie daar, onder invloed van de betrekkelijke kleinheid van het gebied
en van de zeestrooiningen, er iets anders is: de verschillende zones liggen vaak niet in
west-oostelijke, doch in zuidwest-noordoostelijke richting. Tenslotte komt meni weer
in streken met meer regen], doch dan anders verdeeld. Terwijl de neerslag in de eerstgénoemde gebieden geconcentreerd is op het warmste jaargetijde, heeft men thans vnl.
winterregens. Hierbij is het klimaat in den zomer eh' in den winter niet koud. De groei
wordt dus hoofdzakelijk in het winterhalfjaar verlegd. Zoowel aan de MiddellandscheZeekust als in de bmgeving van Kaapstad komt dit „mediterrane" klimaat voor. Voor
een uitvoerigere beschrijving der verschillende vegetatie vormen, zie men o.a. de onder
(1) en (13) genoemde literatuur.
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In al deze gebieden heeft het ingrijpen van den mensch een grooten invloed op het
plantendek uitgeoefend. Deze invloed is reeds zeer oud: Ook indien we dc oudste
sporen, die de Homo sapiens in Afrika heeft achtergelaten, buiten beschouwing laten,
omdat daarna een groote droogteperiode kwam die zeker op~ dc meeste plaatsen de
vegetatie tot op een; semi-woestijn-niveau terugbracht, zoo kunnen we toch met dien
invloed rekenen van circa 10.000 jaar v. Chr. af, aangezien toen een' nieuwe" pluviale
periode bejgon waardoor zoowel de vegetatie als mensch en dier zich. gunstig konden
ontwikkelen. Dit tijdperk werd door een iets droger gevolgd, niet te droog echter voor
menschelijk levens en omstreeks 1000 v. Chr. werd, met een' nieuwe vermeerdering
van den regenval, het leven voor mensch en dier weer iets gemakkelijker. Ten slotte
is, omstreeks Chr. geboorte, het tijdperk begonnen, waarin Afrika zich nog thans bevindt : èen periode waarin, 'in bepaalde gebieden, wel weinig, maar vooral onregelmatige regens vallen (24). Hierop zal hieronder nog worden teruggekomen.
We mogen dus veronderstellen dat de omstandigheden waarin de mensch gedurende
dc laatste 12,000 jaar in, Afrika heeft geleéfdi het steeds voor hem hebben noodig
gemaakt in streken met een' lang droog jaargetijde het geheel verdorde gras en kruid
in dien| tijd te verbranden, om het wild, waarvan hij voor een groot deel leefde, te
kunnen, opjagen. W e weten boveridien uit archeologische vondsten, dat de cultuur,
die 12.000 jaar geleden in O. en Z. Afrika bestond, niet noemenswaard verschillend

was van die welke de inwoners hadden vóór hun geregeld contact met de blanken en
deze cultuur was voor een groot deel op het hierboven bedoelde verbranden van gras
gebaseerd (17, 24).
Het is niet over de branden op zich zelf, die geregeld de savanna (of, zooals men
in Zuid Afrika zegt, het „veld") teisteren en sedert vele eeuwen geteisterd hebben,
dat men zich thans in de eerste plaats zorgen maakt. Weliswaar zijn hierdoor de
boomsoorten,' die niet tegen de vlammen of hitte bestand zijn, sedert lang geëlimineerd
en het is dus ook bij durende verhindering1 van deze branden niet meer mogelijk tot
de oorspronkelijke climax terug te keeren. ) Ook zijn de resistente boomen in deze
gebieden vaak in hun ontwikkeling ernstig geschaad, groeien krom en gedraaid. De
vegetatie heeft er evenwel sedert lang een nieuw evenwicht bereikt, dat slechts door
nieuwe invloeden verbroken kan worden. Aan deze zijn de volgende paragrafen gewijd
•
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2. Vernietiging van houtopstanden in aride gebiedej}?)
. '
Hier zijn de existentie-mogelijkheden voor boomgroei steeds uiterst precair, is een
kleine verbreking van het natuurlijk evenwicht voldoende om het afsterven van een
belangrijk deel der vegetatie te veroorzaken. De grond is hier niet geheel door een
plantenkleed bedekt, in dit laatste domineeren doornige struiken en boomen, gras ontbreekt geheel of nagenoeg. "Waar boomen voor komenl hebben zij een grootere ontwikkeling onder dan boven. den. grond: de dikke wortels die zich ver in alle richtingen
uitstrekken, bevatten, een veel grootere massa hout dan de stam en xde takken. Dientengevolge vindt men in half-woestijn gebieden van de Sahara „bosschen", die den
bodem volop benutten doch welker boomstammen op 40 m afstand van elkaar staan.
Slechts 'n halve eeuw geleden,' was deze vegetatie veel meer ontwikkeld zooals blijkt
uit het existeeren, hier en daar, van eenzame boomen die zich slechts in groepen kunnen
Hebben ontwikkeld, daar zé in hun jeugd bescherming tegen den wind en' zelfs tegen
de felle zon noodig hebben van volwassen exemplaren of van struiken'. Ook kent men
beschrijvingen, door reizigers uit het einde der 19e eeuiV, van bosschen op plaatsen
waar nu nagenoeg niets groeit. Deze verandering toont zich in de eerste plaats doorhet optreden; na de vernietiging der vroegere vegetatie, van plantenassociaties welke
bij een nog droger klimaat behooren. Dit feit wordt zoowel in de Sahara als in Oosten Zuid-Afrika geconstateerd.
>
Veelal wordt beweerd, dat de wijziging het gevolg is van een' steeds ongunstiger
wördenjde verhouding tusschea neerslag en verdamping —r zoo bv. H e n r i H u b e r t
(18), j. L a v a u d e n (20) en E. P. S t e b b i n g (10) voor de Sahara — doch de
meeste nieuwere onderzoekers zijn wel tot het inzicht gekomeri dat, ook al zijn er
groote schommelingen in den regenval, van seculaire vermindering nog5 geen sprake
kan zijn. Een uitstekend overzicht van een aantal motieven die tegen de uitdrogingstheorie pleiten1, is door D u d l c y S t a m p (9) eri door F r i t z J a e g e r (Basel)
gegeven -(19). Ook H e i n r i c h W a l t e r (25) komt voor Zuid-Afrika tot dezelfde
conclusie. Naast de door deze geografen genoemde moticvenl moet m.L nog den nadruk
worden gelegd op die welke met de plantensociologie onmiddellijk verband houden:
Na de vernietiging van de oorspronkelijke cllmaxvegetatie vindt een ontwikkeling
plaats die op een lager niveau begint en, in zooverre de'ecologische toestand niet
veranderd is, op den duur opnieuw tot de climax voert. De van buiten inwerkende
invloeden zijn echter in zooverre -\fcel gewijzigd wat den menlsch en, zijn veè betreft,
daar de kudden steeds grooter worden en1 de primitieve akkerbouw zich steeds meer
uitbreidt.
'
"
'
. *) Dit zou nog wel mogelijk wezen in gebieden dicht bij gesloten, loof afwerpende
bosschen welker boomen ten deele ook in de savanna kunnen groeien en die deze dus
zoo langzaam aan weer kunnen veroveren. Zeer interessante, doch eerst kort durende
desbetreffende onderzoekingen zijn in Noord Nigerië door M a c G r e g o r (7) uitgevoerd.
• •
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) Fransche schrijvers, zooals A u b r é v i l l e (2) en C h e v a l i e r (4), noemen
deze gebieden steppen, doch het komt mij voor, dat op deze wijze dit 'woöri een te
vage beteekenis krijgt. Anderen spreken weer van ,,cultuursteppe" bv. in deelen van
Saksen, waar alle boomgroei vernietigd is. Daarom gebruile ik liever, in navolging
van L i o n e 1 W . L y d e, het, woord steppe in de oorspronkelijke, Russische beteekenis, nl. voor land dat, hoofdzakelijk door wind in den winter (d.w.z. in het koude
of tenminste minder warme jaargetijde) en gebrek aan vocht in den zomer (d.w.z. het
warmere seizoen) slechts een kort levende, arme vegetatie heeft. Waar doornige
struiken en boompjes een belangrijk deel van het plantenkleed uitmaken, kan dus
niet van steppe 'worden gesproken.
, .'
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In het N. randgebied van de Sahara, waar half-Arabische nomadenstammen wonen,
is de vernietiging van .allen boomgroei reeds oud en hier is zelfs vaak de*wensch tot
vernieling als hoofdzaak te beschouwen: de Arabier haat in den grond der zaak het
bosch, dat den; kameelrijder op zijn tochten stoort, cavaleriecharges verhindert en den
vijand een schuilplaats kan bieden. Over deze verhouding valt nog meer te zeggen
wanneer de woudvernietiging in Noord-Afrika wordt besproken.
Het Z. randgebied der Sahara is door hamitische en negervolken, bewoond, waarvan
sommige, akkerbouw, de meeste echter veeteelt drijven. Deze akkerbouw kan —- zooals
in gebieden waar negers wonen, meestal het geval Is — in zijn oorspronkelijken vorm
eigenlijk beter als tuinbouw worden aangeduid. De inboorling velt den houtopstand
op een stuk grond van de grootte die hij met zijn familie met den hak kan bewerken,
verbrandt het doode hout en gebruikt de asch als mest. De grond wordt zoolang bebouwd als de vruchtbaarheid veroorlooft, daarna kapt men een ander stuk in dc
omgeving kaal en laat het eerste .braak liggen. Dit tweede stuk wordt op dezelfde
wijze behandeld. Vervolgens komt een derde stuk aan de beurt, enz. Indien men bij
dit nomadisch landbouwsysteem niet te snel op hetzelfde stuk terug keert, heeft de
vegetatie zich daar hersteld: is zij tot dezelfde climax gekomen die er vöör den eersten
kap heerschte. Vroeger, toen in deze streken de toestanden," door geregelde oorlogen
en slavenjachtent weinig veilig waren, woonden dè inboorlingen vaak in relatief groote
versterkte steden, zooals er ook thans nog, in de eerste plaats in Ni Nigerië, een
aantal zijn. Men kon dus niet te ver wegtrekken, had voor zijn gewassen slechts een
beperkt oppervlak ter beschikking en moest, om hier nog loonende opbrengsten te
krijgen, den grond zorgvuldig bewerken; en zelffc eenigszins bemesten» wat mogelijk
was, doordat in die streken ook veehoudende stammen woonden, die op de mest geen
prijs stelden. Toen de sociale toestanden echter gunstiger werdenl, viel de verplichting
betrekkelijk in de nabijheid der stad te blijveiv weg, kon men dus vaker eem nieuw
stuk grond bewerken — wat de moeite loonde, door de geringere arbeid die men na
de ontginning er aan te besteden had — eiï dit spoediger weer laten liggen. In deze
marginale gebieden, waar vaak verscheiden^ droge jaren op elkaar volgen (in de
woestijn in de buurt van het Tsjaadmeer zijn streken waar tien jaar lang geen droppel
regen valt) is regeneratie van den oorspronkelijke^ plantenopstand heel moeilijk.
Hier komen nog twee factoren bij: In verschillende gebieden is, onder het geregelde
Europeesche bestuift-, de bevolking toegenomen, zoodat de vraag naar grond grooter
is dan vroeger. Bovendien heeft dc inboorling thans baar geld noodig, daar hij belasting betalen moet. en door de Europeanen aangekweekte behoeften kent, wat beteekent, dat hij meer moet werken dan hij vroeger deed cm producten moet telen die
verkoopbaar zijn, I^et duidelijkste voorbeeld 'hiervan in het Z. randgebied levert dc
verbouw van Jaardnoten in Senegal. Deze werd eerst in het noordelijkste, droogste
deel bedreven, doch door de snellere rotatie der gronden, die van de grootere vraag
het gevolg was, en doordat juist aardnoten den grond zeer sterk uitcputten.3) is deze
bodem zoo sterk verarmd, dat hij dc vroegere climax vegetatie niet meer kap dragen
'en daardoor, ook na eenige jaren onberoerd te hebben, gelegent geen behoorlijke oogsten
meer kan leveren. Dus heeft de aardnoten cultuur zich naar het middendeel der kolonie
verplaatst. Hier is, na cenigen tijd de toestand ook reeds ongunstiger geworden, zoodat
thans deze teelt reeds tot het zuiden der Senegal-kolonie is doorgedrongen.
Hier is nog een) algemeene opmerking over defl akker- of tuinbouw in Afrika o'p
haar plaats. Deze is, tenminste zooals de Europeanen hem de laatste honderden: jaren
hebben leeren kennen, een relatief nieuwe vorm van bodemgebruik, want de thans
verbouwde cultuurgewassen zijn voor'het overgroote deel niet van Afrikaanschen doch
van Aziatischen of zelfs Amerikaanschen oorsprong erf moeten dus relatief laat zijn
ingevoerd. Weliswaar is het onmogelijk, ons eenj voorstelling te vormen van het vroegere leven der Bantoe-stammen in het geheele Zuid-Afrikaansche subcontinent, daar
zij zich nu vnl. voeden, met maïs, doch vöör de Portugeezen' deze plant in de 16e eeuw
in Mozambique invoerden, moet men zich met "minder opbrengende producten tevreden
hebben gesteld.
i
De herdersvolken richten in het Z. randgebied der Sahara misschien nog meer schade
aan. Als de nomandische Arabieren en Berbers in 't N. en, vele volken, in O. en Z.O.
Afrika, leggen ook zij hun geheele kapiaal in vee aan, zonder er op te letten' of dit
vee ook volop voedsel kan vinden. Dank zij de geregelde toestanden die tegenwoordig
3
) In de Vereenigde Staten waar men een groote staatsorganisatie voor bodembehoud (Soil Conservation) in 't leven heeft geroeperi, worden de teelten in bodemverbeterende, bodembehoudende en bodemvernietigendc verdeeld en, aardnoten tot de
laatste categorie gerekerid. >
.
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overal heerschen, heeft men den veestapel — in de randgebieden der Sahara geiten,
in O. en Z.O. Afrika runderen — sterk kunnen uitbreiden. De geiten vreten alle jonge
topjes weg die ze vinden en hebben ook zoo niet genoeg voedsel. De inboorlingen zijn
daardoor verplicht takken; af Je kappen of zelfs heele boompjes te vellen teneinde
voedsel voor het vee te vinden gedurende het droge jaargetijde. Daarom wordt door
vele Fransche deskundigen de geit beschouwd als de grootste vijand van het bosch
in den „Sahel" (het gebied dat den> overgang vonnt tusschen Sahara en savanna).
Ook T. F. C h i p p was deze opvatting toegedaan toen hij schreef over hc;t midden
van, dep Anglo-Egyptischeri Soedan (5) : „Groote kudden geiten grazen: niet alleen,
zoover men uit menïchelijke woningen er kan doordringen, meedoogenloos alles weg
wat voedt doch ook alles waar zij belangstelling of genoegen in vinden, en de herders
breken bovendien de takkenj af van dè grootere boomen! die de kameel niet noodig
heeft, teneinde geit en schaap van verder voeder te voorzien".
Ëen nog andere vorm van destructie bestaat in het te vaak te diep tappen van de
verek of hashab (Acacia genegal Willd.), welke de „Arabische gom" levert. In groote
niet meer dan een struik, komt dit boompje verspreid en in gesloten! formaties overal
in, het Z. randgebied veel voor. In den' Anglo-Egyptischen! Soedan bestaan uitgebreide
„gum gardens", waar de hashab systematisch wordt verzorgd; maar in meer W, streken
laat de behandeling veel tè wenschen over. Plaatselijk vindt ook vernieling van den
rörtiec of black rhun palm (Borassus aëthiopum Mart.) plaats. Hieruit wordt een sap
gewonnen, waarvan men plamwijn maakt. Te sterk tappen heeft den dood der boomen
tot gevolg.
<
Uit de randgebieden der Sahara wordt nog eenl resultaat van erosie vermeld: De
zelden' voorkomende stortregens spoeler, een modderige klei naar de laagst gelegen
plaatsen, waar deze een harde laag vormt die de er groeiende struiken en boompjes
verstikt.
. • »
Door de verschillende vormen van vernietiging der houtopstanden is, volgens S t e bb i n ff, in den loop der laatste eeuw de Sahara minstens 100 km naar het Z. gekomen.
P. B r u n o t, die deze gebieden uitstekend kent als GouVerneur-Generaal van 'Fransch
W. Afrika en vroeger Gouverneur van Mauritanië en van het Tsjaad Territorium,
beschouwt deze schatting als uiterst voorzichtig en voegt er aan toe, dat heden ten
dage de bevolking der prae-Sahara gebieden (de Fransche kolonies Senegal, Soedan, ^
Niger en Tsjaad) ondervoed is omdat de grond waarop en waarvan zij, leeft steeds
meer woestijn wordt (22). "
,
\
In de aride gebieden van Zuid-Afrika is de toestand niet beter. Hier treft men minder
boomen, meer lage struiken; aan, voor boomgroei is hier steeds een seml-aride klimaat
noodig. Er zijn, als op het N. halfrond, natuurlijk vele overgangszönes, vaak in den
vorm van open grasveld met enkele er tusscheri groeiende dwergstruiken. Ook hier
is het weer de te groote veestapel, meestal in het bezit van Europeanen; die de vegetatie verarmt. De reeds open grasgroel wordt dan teruggedrongen ten gunste van de
struikjes, zooals zij in de nog drogere gebieden (Karroo) reeds zonder deze biotische
invloeden groeien. Verder grazen van het vee heeft verarming ook van dezen struikopstand ten gevolge. Onder de onmiddellijke inwerking van zon en regen wordt de'
grond steeds harder eet kan aldoor minder vocht opnemen. De vegetatie verarmt dus
nog meer. Oppervlakte erosie is het gevolg (12). Waar de natuurlijke verhoudingen
iets beter zijn eni de planten iets dichter bijeen groeien, wordt ook algemeen het verbranden vari het doode gras toegepast Al is het lang niet zeker, dat dit overal schadelijk
is, zóo schijnt dit toch in deze aride en seml-aride gebieden wel het geval te wezen:
de grassen worden vernietigd, alleen de struikjes blijven over en/ ook in deze vegetatie
vindt, onder invloed van te groote veekudde en veldbranden, een verdere degeneratie
plaats.
,
Sommige stammen1," in de betere deelen van den ,,Sahel" waar ook gras'groei voorkomt, passen dezelfde brandmethodeni met hetzelfde slechte resultaat toe. In 't bijzoader
de reeds door tappen' verzwakte houtopstanden lijden er ernstig onder, *
3. Vernietiging van sauanna fyosschcn. <
Wanneei; men van de drogere streken in gebieden komt met een iets langere en
iets regelmatigere regenperiode, verandert tegelijk het plantenkleed. Gaan we ook in
dit geval weer uit van het Z. randgebied der Sahara — omdat hier de toestanden,
zich het duidelijkst e« regelmatigst ontwikkeld hebbenl — dan vinden we, ten Z. van
den Sahel welke een breedte van 200 a 500 km heeft, de zóne der Soedaneesche
savanna's die weer gevolgd wordt door de zóne der Guineesche savanna's. In beide
is er een min of meer gesloten graszode, zij het ook dat deze in 't N. vnl. uit afzónderlijke graspollen bestaat, waarop dan spoedig een regelmatige grasvegetatie volgt,

" die naarmate men zuidelijker komt dichter wordt, Hèt voornaamste verschil blijkt evenwel uit den boomgroei: in de Soedaneesche savanna treft merf — naast dc doornige
Acacia's welke typisch voor den Sahel zijn — reeds nlet-doornigc Acacia's en'andere
boorpen aan, zooals den' kapokboom (•Bombax buonopozense A. Beauv.) en den baobab
(Adansonia digitata L.). In de Guineesche savanna daarentegen zijn vele der voornaamste soorten dezelfde als in de gesloten bosschen van loofverüezende boomen die
niet ver van de kust voorkomen. Daarom zfijn velen van meening, dat deze laatste
savanna's vnl. uit gedegenieerde gesloten bosschen zijn ontstaan. Hierop wordt in de
volgende paragraaf nog terug gekomen.
, In de drogere gedeelten van Afrika ten Z. van den evenaar vindt men analoge
overgangen: ook hier domineeren in de droogste savanna's doornige Acacia's, thans
tezamen met Brachystegia's, terwijl in de ge"bieden waar het meer en. regelmatiger
regent (bv. gedurende het halve jaar en gemiddeld minstens 100 cm) grootere boomen
die dichter op elkaar staan hun stempel op de vegetatie drukken.
' Deze beschrijving geldt echter uitsluitend daar waar tle invloed van den metnsch nog
niet al te groot is geworden, wat heden wil zeggen : slechs in uizonderingsgevallen.
Want hier zijn het in de eerste plaats de grasbranden, die — zooals reeds in de
inleiding werd gezegd — het plantendek al vele eeuwen; hebben vervormd, zulks evenwel den laatsten tijd, door hun toenemende heftigheid, veel meer dan vroeger. Vroeger
toch waren deze gebieden, vooral in Zuid-Afrika, weinig bewoond ere kende dc bevolking — door de vele oorlogen en slavenjachten; door het gruwelijk ritueel dat aan
sommige heidensche godsdiensten van het Guineagebied en van Oost-Afrika was verbonden en door het woeden, van tijd tot tijd, van zware epidemieën onder het vee —
te weinig welstand om groote kudden, te houden. Dus was het afbranden van het in
het droge jaargetijde geheel verdorde gras veel minder noodig en gebeurde niet overal
ieder jaar. Een merkwaardige bescherming tegen te groote uitbreiding der veldbranden
werd door het to end er tijd veel meer voorkomende groot wild gegeven. Dit leefde, in
troepen, die zich door het hooge gras regelmatig gebruikte paden baanden, welke als
even zoovele brandsingels fungeerden'. ,
.
Zoolang de branden niet te vaak terug keeren. is hun invloed, nu de boomsoorten
die in deze gebieden groeien, alle min of meer resistent zijn, niet zoo groot, want na
eert brand is ér meestal tijd voor het helen der veroorzaakte brandwonden en kunnen
ook de jonge boompjes zich ver genoeg ontwikkelen om eenigen weerstand te leveren.
Wordt hetzelfde gebied echter eenige jaren, na elkaar intensief afgebrand, dan bestaan
deze mogelijkheden niet meer enj wordt een steeds grooter deel der boomen vernietigd
2onder dat jonge planten de plaats der oude kunnen innemen. De soorten die het het
langst uithouden zijn die welke eigenlijk in de droogste streken thuis zijn. Zij vormen
in de savanna's dus een; steeds grooter percentage/doch op den duur verdwijnen ook
zij ert blijven nagenoeg boomlooze gebieden over.
De nomadische landbouw doet ook hier uit dert aard der zaak het zijne om de
natuurlijke vegetatie te storen. Nemen we, om te beginnen, een voorbeeld, dat aansluit
bij de reeds besproken aardnotenteelt in Senegal. In de smalle Britsche enclave
Gambia is deze cultuur ook weer de „kurk" der landbouweconomie. De regenval is
hier per jaar gemiddeld reeds 100 cm doch de droge periode duurt nog 7 maanden.
Voor de Europeesche interventie was dit genoeg om behoorlijke savanna's en,1 aan
de oevers der rivier, eert strook galerij-woud te handhaven. Van dit laatste is thans'
nagenoeg niets meer over, terwijl de grond, die na den oogst der aardnoten droog en
kaal is blijven liggen, door de sterke jegens in geweldige massa's wordt weggespoeld
waarbij tegelijk de kleine hoeveelheid gevormde humus wordt meegenomen. Op den
duur blijft er slechts een ondergrond met een- harde laag ijzeroer. Doch ook waar dit
niet gebeurt, wordt de grond, die voor minstens 90% uit zuiver zand bestaat, 200 de
vegetatie vernietigd is, door de regerts sterk uitgewasseri (8). Iets meer, naar 't Z.
liggen Portugeesch en Fransch Guinea, waar aan de kust resp. 230 en' tot 400 cm
regen vallen en de droge periode ook nog lang enl zeer markant is. Ook daar dus
savanna's, die aldoor meer bebouwd worden, zoodat er zelfs van de eens zeer goed
beboomde savanna's en breede galerij-wouden van Fransch Guinea niets meer over is.
Gegevens over den, toestand van 'den bodem in deze streken heb ik niet gevonden,
maar men kan wel als zeker ^beschouwen, dat de af- en uitspoeling ook hier uiterst
sterk moeten zijn.
*
*
Een ander voorbeeld zij ontleend aan het savapna-cjebied ten N. van de equatoriale
regenwouden van den Belgischen Kongo. De bevolking werkt hier eerst den1 laatsten
tijd voor den uitvoer, waarbij producten worden verbouwd die vaak een aantal jaren
het land bezetten en zoo een vernietigende invloed op het oorspronkelijke plantendek
uitoefenen doch ook de teelt voor eigen voedselvoorziening wordt hier op een uit-

puttende wijze bedreven: hetzelfde perceel wordt zóó lang bebouwd als hét nog
loont, daarna eerst Iaat men den uitgeputtenï grond tot rust komen. Het is dan bijna
uitgesloten er binnen afzienbaren tijd opnieuw een behoorlijke vegeatie te krijgen. Dit
klemt te meen omdat de grond'reeds zeer arm is — hier en, op de meeste andere
plaatsen in Afrika 4 ) — vooral waar sterke regens «een groote uitwasschirig uit den
bovengrond ten gevolge hebben gehad. Ook daar dus weer neiging tot vorming van een
boomlooze prairie.
S
' *
" , "
S t e b b i n g heeft . verder gevonden in de gebieden ten Z . ' v a n dé Sahara, dat
wanneer — door het te snel terug- keeren van den landbouwer op de reeds, uitgeputte
grondert toet savarïna gras niet meer hoog en dicht genoeg wórdt om voldoende
asch te leveren voor de bemesting, deze grond uitsluitend als wilde weide wordt gebruikt. Door de uitbreiding van den veestapel — die bovendien- in verband met de '
gelijktijdige uitbreiding van den landbouw, steeds kleinere oppervlakten ter beschikking heeft — wordt dé grónd nog meer uitgemergeld.; schapen kunnen, er geen voedsel
meer vinden» zoodat^op den duur erikele doornstruiken, tusschen het zand de vegetatie
vormen waarvan alleen nog geiten kunnen leven (23).
'
t
• Ten Z. van het equatoriale boschgebied, bv, in de beide Rhodesia's, is nog een
andere factor van grootfr beteekenis. Hier was vroeger een primitieve doch geregelde
landbouw,. die zich vain het zooeverii besproken type gunstig onderscheidde doordat
de Bantoes er korteren tijd in dezelfde tuinen werkten, erï den, grond een langere r.usttijd gunden. Door de armoede van den grond is het niet mogelijk voldoende oogsten
te krijgen zonder het'verbranden van den houtopstand — zooals Prof. O g i l v i e
zegt: „de inboorlingen^ zijn waarlijk menschen van dè tooömen en zonder deze kunnen
zij niet leven". De laatste 30 of meer jaren; zijn er ooit Europeesche landbouwers gekomen, die op hun tamelijk gróote bedrijven, dank zij den l&ndbouwvoorlichtingsdienst,
in den regel methoden« gebruiken welke bodemuitputting voorkoirfen. Hun personeel
bestaat uit negcrs(die daar leeren ploegen en, omdat ze op die wijze een véél grooter
stuk grond kunnen bewerken dan vroeger met den hak, in dat opzicht de Europeesche
landbouwmethoden volgen.. Hierdoor wordt echter de braakperiode die voor het opnieuw zich vormen van de climax noodig zou zijn; sterk verkort W e krijgen hier
meestal een gebied met een open stand van doornige struiken, ^ '
. < \
,
4, Vernietiging van gesloten bosschen,
^ .
Ook hier is „het het eenvoudigst, veïder van de Sahara naar het Z. te gaan. Op
de reeds besproken savanna's volgt een overgangsgebied, waarin gesloten blokken met
beboomde savanna afwisselen en waar de bosscheri die de waterloopen begeleiden,
steeds breeder en dichter worden. Daarna komt het gesloten woud met loofafwerpende
boomen; bij nog hoogerën regenval en/ kortere droge periode treft men. gemengde
wouden van loofafwerpende en. steeds groene boomen aan; in de* vochtigste streken
zijn deze de eenige componenten.
>
•, . , ' • - • v'
Zooals reeds in de vorige paragraaf werd aangeduid, zijn velen — en hierbij ^niemand minder dan A u g.'C h e v a l i e r (4) en E. P, S t e b b i n g (10, 23) — overtuigd, dat de beste savanna's vroeger met gesloten bosch waren begroeid, Voor èèn
aantal gebieden laat zich dat gemakkelijk bewijzen: Zoo vindt men in eert groot deel
van het kustgebied der Goudkust en van Dahomcy palm-savanna's, welker oppervlakte zich nog uitbreidt. Een gedeelte van deze savanna's is waarschijnlijk wèl
natuurlijk. In Nigerië wordt geschat, dat de nomadische landbouw aan de noordelijke
en oostelijke zoora van het gesloten boschgebied jaarlijks ongeveer 1000 vierkante
mijlen (2.600 km2) van deze bosschen vernietigt. Voor Kameroen wordt .opgegeven
dat gedurende de laatste honderd* jaar op sommige plaatsen een regressie van wel
500 km heeft plaats gehad : vroeger kwam het gesloten bosch tot Ngaundere (thans
midden in het savannagebied). zooals blijkt uit enkele resten, gesloten bosch, uit dei.
hoogte en de verdeeling van den regenval en uit .de alang-alang vegetatie, die deze 4
landen meestal bedekt. Het is-nl. gebleken, dat na het vellfen van gesloten bosch en
't uitputten van den grond, zooals de Soedan-negers in deze streken doen, de grónd
met .alang-alang bedekt* wordt. Na éen jaar of tien rust wordt dit gras dan door.
andere, voedzamere soorten vervangen, maar zoo lange rust is vaak niet mogelijk. Uit
het N. deel van Belgisch Koggo wordt eveneens een sterke bezetting met dit onkruid
gemeld: in het district Ubangi alleen bedekt het 20.000 km2. Ook'in het O. van het
Kongogebied heeft een. merkbare woudvernietiging plaats: men. schat dat in die deelen
'J) Inderdaad bestaat bijna .geheel Afrika, uitgezonderd de relatief kleine gebieden
neozoïsche vulkanische bodem en de Alpine plóoiïng Van het Atlasgebergte, uit zeer
oude gronden die vooral aan fosforzuur uiterst arm zijn.
.,
\

van het district Kivu die gemakkelijk bereikbaar zijn, de boschran^ tusschen 50 en
200 m per jaar terug gaaf. In het'zuidelijk deel van het continent is weinig gesloten
bosch over. Toch zijn er ook hier belangrijke gebieden, vooral in de hooge deelen van
Angola en dichtbij de kust van Mozambique, waar . hoogte en distributie van den
regen, evenals verspreid voorkomende relict-bosschen op oorspronkelijk' gesloten wouden
wijzen'. Het ergste is de toestand wel op Madagaskar. Uit vele feiten volgt, dat oorspronkelijk het geheele eiland, uitgezonderd het Z.W. en de hoogste bergtoppen, door«
bosschen of minstens door gesloten struikgewas was bedekt. P e r r i e r d e Ia B a t h i e
en anderen! zijn tot deze conclusie gekomen, doordat bijna alle voor het eiland typische
planten en dieren bosschen of rotsen noodig hebben en niet in grasland, dat nu het
overgroote deel bedekt, kunnen leven; doordat de grenzen tusschen de oude, oorspronkelijke flora eii) die der ingevoerde planten altijd zeer scherp is, en doordat men
op een aantal ver uiteenliggende punten in» boschresten gelijke soorten aantreft die
door geweldige grasvlakten zijn gescheiden. Ook oudere en recentere beschrijvingen
van den toestand
wijzen in dezelfde richting: in 1895 werd de oppervlakte bosch op
200.000 km2 geschat, thpns bedraagt zij waarschijnlijk 100.000 km2 (al zijn er botanici,
die, onder den indruk der groote branden waarvan zij getuige zijn geweest, een cijfer
van 30.000 km2 opgeven. 5 )
Een interessante vorm van boschvernietiging komt nog aan de Goudkust en in
Nigerië voor. Daar wordt nl. zeer veel cacao door. de inboorlingen verbouwd. In een
deel van het eerstgenoemde gebied is bij een desbetreffend onderzoek gebleken, dat
deze plantages een oppervlakte van 1.1" tot'2,6 ha hebben, waarvan het niet mogelijk
is eeri groot inkomen te halen, doch wel dit zonder veel moeite te verdienen/ Daar"door is de cultuur zeer aanlokkelijk. Cacao heeft noodig om zich goed te kunnen
öntwikkelen — naast een regelmatig hooge temperatuur en een vrij belangrijke hoeveelheid regen, zonder lange droge periode — een groote luchtvochtigheid en nagenoeg windstilte. Een aantal schrijvers, bv. S t e b b i n g, zijn overtuigd, dat door bosch.vemietiging ook de regenval vermindert. Dit is in het algemeen volstrekt niet bewezen. Ik ben geneigd, tenminste voor de Guinea-kust, met deze mogelijkheid rekening
te houden, omdat we hier te doen hebben met twee tegengestelde winden r de Z.W.
moesson die zeer vochtig is en de N.O. passaat, hier harmattan genaamd, die over
de Sahara strijkt en uiterst droog is. Plaatselijk .in verband met de configuratie van
het terrein, is het wel zeker, dat door" het vellen van het woud de harmaten tot dichter
bij de kust kan doordringen, daar dus de droge periode word te verlengd. Doch ook
al laten we deze mogelijkheid buiten beschouwing, dan zal uit den aard der zaak
indien het bosch over een grooter deel is weggekapt en vooral als de cacao-aanplant
naar'O. en N. richtingen open is, de luchtvochtigheid geringer, de windsterkte er
grooter worden. Dit is nu wat op vele plaatsen reeds geschiedt. De plantages gaan
daar dan ook steeds meer achteruit. In 1933 schatte, men, dat sedert 18911 het jaar2
waarin de cacao cultuur' werd begonnen, in het gebied van de Goudkust 30.000 km
woud was vernietigd. Den lagtsten tijd voor "den 1oorlog zou per jaarcirca .750 km2
geveld zijn. > • •
.•
.
,
. ;
5. Verarming van gesloten bosschen,
In de zóne der gesloten bosschen zijn het vnl.* de altijd groene regenwouden die
voor den uitvoer waardevolle houtsoorten leveren. De kosten', van vellen en van vervoer, eerst naar de kust, daarna naaf de consumptiemarkten zijn zoo hoog, dat, alleen^
de allerduurtste houtsoorten in normale tijden deze bewerkingen loonend maken. De
te vellen woudreuzen kunnen nl. slechts neergelegd en! getransporteerd worden nadat
er om hen de noodige ruimte is gemaakt. Ook móeten er speciale wegen voor worden
aangelegd in zooverre het vervoer te water niet mogelijk is. Dit zijn dan in den regel
, smalspoorlijnen. Hun exploitatie wordt, zeer duur door 't feit, dat in de natuurlijke
wouden, waar dulzende verschillende soorten voorkomen, iedere afzonderlijke soort
slechts zeer dun verspreid is. Toch is het ook hier noodig, een voldoende hoeveelheid
hout van dezelfde soort aan te bieden, zoodat de Décauville-spoor over een veel
langeren weg moet worden aangelegd dan in gematigde strekenl noodig zou zfjn om
een bepaalde massa hout te vprvoeren. Een indruk van de noodige afstanden^ krijgt
men uit de volgende opgaven: van de witte mahonie, de lifaki, de .slda en de roode-,
mahonie (Khaya anthotheca C.DC, Entandrophragma cylindricum Sprague, Lovoa
Klaineana Pierre en Guarea cedrata Peil.) vindt men aan de ivoorkust resp. ,een
B
) Men is echter met de nauwkeurige opname der bosschen, die als doel heeft hun
afdoende bescherming, eerst in 1935 begonnen. Volgens de laatste ter beschikking
staande berichten zou de opname in 1942 voltooid moeten zijn. • >
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kapbaren boom op 10 è 22 ha, op MO a 24 ha, op 8 a 14 ha en op 4 a 16 ha. De
avodire en de roode ceder (Turreanthus Africana Peil. en Tarrietia utilis Sprague)
vertoonen plaatselijk een zeer groote dichtheid : de eerste 3 of 4, de andere tot 5
boomert per ha. Bovendien is het verbreidingsgebied van een aantal soorten1 zeer
beperkt Op een klein homogeen gebied wordt het regenwoud in den regel gekenmerkt
door niet meer dan' eeni twintigtal soortenv de andere zijn er van geen bete'ekenis. Zoo
vond A u b r é v i l l e (2) dicht bij de kust in eert boschreserve van 210 ha 5.703
boomen met'een doorsnede" van minstens 50 cm, waarbij 4 soorten 45 %, 10 soorten
33% en 50 soorten de overige 22% uitmaakten. Daartegenover, komen de 4 eerstbedoelde soorten in een andere streek weer zeer weinig voor.
.
' **
Nadat de weinige werkelijk Waardevolle soorten' in een bepaald^gebied zijn geveld,
blijft dus een woud over met enkele operi plekken doch zonder praktische waarde.
Wanneer men bovendien bedenkt, dat niet meer dan 30 a 40 jaar geleden de „exploitanten" alleen) mahonie met zeer mooie vlam.exporteerden en om dit na te gaan alle '
op hun weg voorkomende boomen omhakten, zal het duidelijk zijn, dat in de meeste
• streken van de Guinea-kust alle bosschen welker hout gemakkelijk naai1 de kust kan
worden vervoerd, geen kapbare boomen van waardevolle sóórten meer bevatten. De
afstanden waarover de smalspoorwegen moeten worden aangelegd) worden dus steeds"
grooter, de kosten van vervoer hóoger.
'
, •>
'
6. Vernietiging van bosschen in Noord"Afrika.
. '
-*
Geen gebied heeft meer belangstelling opgewekt wat dc boschverniétiging aangaat,
dan de Atlaslanden .en CyrenaTca. In de oudheid toch was hier èèn der korenschuren
van het Romeinsche Rijk en; vond men er vele welwarende landbouwbedrijven, welker
heerenhuizerv {„villa's) thans nog als ruïnes over zijn, vaak gelegen in streken waar
het vee] te droog is voor graanteelt. Men concludeert dan, dat het klimaat droger is'
geworden. Hiertegenover voeren kenners als S t e p h a n e G s e i l (16) aan, dat
in de bedoelde ^treken vroeger een' uitgebreid irrigatie systeem bestond, eerst door
de Arabiereh verwoest en dat de door de Romeinen gebouwde bruggeni geen groot ere
spanningen hebben dan ook nu nog voor d?n waterafvoer noodig zijn. E. F. G a u t i e r (15) wijst er op, dat er.- twee hoofdgroepen van Berberstammen zijn en ook
vroeger waren: die welke sedentaire landbouw bedrijven, en in. den> Romeinschen tijd *
binnen; de „limes" woonden, en de nomadische veehouders. Tusschen die twee was
steeds strijd": langen tijd hadden dé landbouwers de meeste macht, doch de tweede
Arabische inval (in de 1 le eeuw) gaf den, nomaden het definitieve overwicht. De
thans in die gebieden wonende Arabieren zijn dan ook voor een groot deel gcarabiseerde
Berbers.
i •>•
^
De Arabieren hebben niet het minste respect voor boomen, zooals reeds in paragraaf
2 in 't kort werd vermeld. Een bewijs van hun houding kan men nog zien in de volkomen vernietiging van het groote bosch van Jaba op bevel van een Marokkaansch
sultan, pmdat hij op die wijze de roovers die er huisden kon opruimen.
In den natuurlijken toestand bestonden de Atlaslanden en Cyrenaïca, behalve de
droogste, zuidelijke deelen, geheel uit bosschen. Zelfs voor Egypte meldt P 1 i n i u s de
Oude volgens B u ' f f a u l t (3) nog een aantal bosschen. De Karthagers, de Romeinen en de Vandalen gebruikten^ na elkaar de groote boschvoorraden voor hun schepen ;
vooral het verbruik gedurende de lange heerschappij der Romeinen was groot, daar
zoowel, hun handels- als hun oorlogsmarine belangrijk was en zij ook uit den Atlas
hout haalden voor huizenbouw en meübelfabricatie. Ook de latere Barbarijsche zeeroovers maakten! van dit hout hun schepen. Een deel van de verwoesting is dan ook
zeer recent : Zeer langen tijd waren de bosschen tenminste nominaal eigendom van
den Mohammedaanschen heerscher, wien alles behoorde wat niet persoonlijk eigendom
van zijn orthodoxe opderdanen! was, maar in 1863 werden' ln Algerye de beboschte v'
gronden officieel de bevolking ter beschikking gesteld,,wat in korten tijd een geweldige •
destructie tot gevolg had. Ook in Tunesië lijden de bosschen in het deel der hooge
plateaux dat nog ècn boomgroei draagt, sterk onder het onbeperkte weiderecht der ,
inhêemsche boschbevolking.' Vaak zetten zij de brand in dc hooge, zeer dichte „maquis"
om het er in doordringen Van hun vee te vergemakkelijken. In het algemeen zijn de
boschranden de ergste geesel dezer streken. Door de houding der inheemsche bevolking is het uiterst moeilijk ze te voorkomen. Zoo doorliep het vuur in 1937 in de <
"N. gebieden van Algerye nog een oppervlakte van ruim 5.600 eit gemiddeld van 1932
t.e.m. 1938 jaarlijks 2.100 km2. Het betreft hier echter niet steeds werkelijke bosschen.
Een destructie van groote economische beteekenis is die van de kurkeik-bosschen.
waartegen dan ook den laatsten tijd zoo streng mogelijk wordt opgetreden. Een voorbeeld ervan is het bosch van Mamora in W . Marokko, vroeger bestaande uit 3000
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thans uit 1300 km2 kurkeiken. Het zand, waarin de gevelde boomen groeiden en dat ,
door de humus en de wortels vastgehouden werd, gaat'spoedig stuiven en is dan voor
alle teelten ongeschikt; de winterregens spoelen het, zand weg,-'de wind in het droge
jaargetij legt de wortels der planten bloot. De vernietiging der kurkeik-bosschen is
het gevolg van kappen voor brandhout, van te diep'wegsnijden van de kurkschors
en van het kappen' om uit de binnenste lagen der schors -looizuur te kunnen winnen.
Eèri der ernstigste gevolgen van deze vernietiging der wouden is het ontstaan van een groot gebied met stuifzand bij Magador aan de Atlantische kust. Indien dit niet
met groote financieéle offers weer beplant was, zou ook de genoemde bloeiende havenplaats tert ondergang gedoemd zijn geweest.
•
.-'
7. Maatregelen tegen boschvcrmetiging.
^
',
'
Uit de voorgaande paragrafen blijkt, dat deze vernietiging vnl. het gevolg is van
menschelijk ingrijpen: voor den akkerbouw worden steeds nieuwe stukken boschgrond
gebruikt, het vee vreet de boomen en struiken kaal (men spreekt in Z.W. Marokko ';
zelfs van ,jhdngende< weiden") en de mensch verbrandt in het droge jaargetijde w a t '
voor het vee niet meer verteerbaar js.
.
ï
S t e b b i n g . (23) heeft voorgesteld, maatregelen te treffen om" tot een algeheel
verbod van nomadischen landbouw-methodenj te geraken. Daarvoor moet de bevolking
echter, naar hij grif erkerit, eerst een betere opvoeding krijgen, die er op gericht moet
zijn haar begrip van de waarde der bosschen bij te brengen. In Burma en èigenlijk
Indië is men reeds in 1852 begonnen met een strengere regeling. De eerste opperhoutvester daar te lande-, B r a n d is, wist te bereiken dat zoomin inlanders als Europeanen
een recht van eigendom op de bosschen kregen, maar de exploitanten! een pachtverdrag
i voor 15 jaar konden sluiten en in dien tijd slechts onder controle van regeerings*
j'ambtenaren- kondert vellen*. Het vellen is daar nu geheel gebaseerd op een, nauwkeurig
in kaart gebrachte kennis van het bosch. In Afrika weet men echter nog weinig van"
den werkelijken toestand der bosschen. Dit heeft ook verarming van de onder dit beheer
lijdende kolonie tengevolge. Zoo wordt in „Nature" geklaagd (21), dat „hêt vellen
vaak, bij gebrek aan toezicht door daarvoor opgeleide' en verantwoordelijke ambtenaren, in handen wordt gegeven van ongecontroleerde hout-aannemers, die geen ander
belang hebben.dan het tot waarde brengen van hun contracten onafhankelijk van dé
daarmee gepaard gaande boschvernietiging". In hetzelfde artikel wordt er nog op
gewezen, dat thans in Nigerië de regeering, dus het volk, aan rechten voor een gekapte
mahonieboom ongeveer £4 krijgt, doch dat deze voor meer>dan £ 100 wordt verkocht.
S t e b b i n g voert dan ook als een ernstig bezwaar tegen het boschbeheer in de
Britsche koloniale gebieden van dit werelddeel aan, dat nagenotg niets bekend is over
de' grootte van den opstand (hier overdrijft hij wel wat, vooral in zooverre het gebieden als Kenya en Oeganda betreft) en van de mate waarin verschillende soorten ,
voorkomen (zooals we jn paragraaf 5 hebben gezien, zijn de 'Franschen hier beter
op de hoogte — dit gold vroeger ook voor de Duitschers in deelen van Togo en
Kameroen), maar dat er toch „research" en „ütilization" ambtenaren, zijn, zoódat een
duur onderzoek naar de eigenschappen van hout plaats vindt zonder dat men weet
of er van dit hout voldoende aanbod kan zijn.
"
Dit brengt ons ineens tot de kern van het vraagstuk. Het gebrek aan activiteit dat
hier wordt getoond, is vnl. een gevolg van gebrek aan administratief inzicht: In de
Britsche gebieden' zijn de ambteharen van het burgerlijk bestuur meestal meer in literaire dan in wetenschappelijke richting opgeleid, zoodat het hun moeilijk yalt de
consequenties van de onjuiste praktijken te overzien. In "de Franschë gebieden is de
toestand soms beter, maar hier is sedert 1930 op zoo groote schaal bezuinigd, dat de
boschdienst die juist uitgebreid zou^worderi, in vele gevallen eerder ingekrompen is.
Bovendien heeft"het burgerlijk bestuur hier vaak, door gebrek-aan personeel, specialisten die voor bepaalde werkzaamheden werden uitgezonden, voor heel andere gebruikt.
Hier komt nog bij,'dat de boschbouwer niet veel meer kan doenl dan een, bepaald
gebied reserveeren en organiseeren en zich met de niet-gëreserveerde gronden niet kan
bezig houden. De landbouwkundige daarentegen is niet opgeleid voor werkzaamheden
in verband met bodembehoud en meent, dat hij zijn plicht heeft gedaan wanneer hij
den inlanders betere landbouwmethoden bijbrengt. Zijn werk is de menschen te leeren
hoe ze iets lïet best kunnen doen, wat iets anders is als te voorkomen, dat zc iets
verkeerds doen.
,
.*
;
Toch is pok hier in verschillende opzichten al veel verbe.terd. Eeri voorbeeld daarvan
vindert we in Zuid-Rhodesië waar door" groenbemesting, gebruik van compost en
vruchtwisseling de productie sterk verhoogd is. Daarnaast heeft er min öf meer nauwkeurige landopnamc plaats, en wondt het land verdeeld in gebieden waar uitsluitend
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vee mag grazen en andere die alleen voor akkerboyw dienen. Op deze manier is de
nomadische landbouw zeer verminderd en hiermede in verband ook de erosie ; ook
kan men tot intensievere landbouw-systemen overgaan, omdat er geen gevaar meer
is dat het vee op de akkers komt. In eèn deel van Zuid^Rhodesia Wordt ook strenge
controle op de veldbranden uitgeoefend. Men was zoover gekomen, dat in 1938 slechts
0,84% van een- bóschoppervlakte van 2.390 km2 door brand werd aangetast, doch
toen het volgend jaar te weinig personeel ter beschikking stond, liep dit percentage
onmiddellijk op tot 11,62, ofschoon het beschermde bosch nog maar 2.180 km2 bedroeg.
Het is hier ook de plaats iets te zeggen over het verbranden der doode grassen.
Waar de regenval niet al te gering is (meer dan 50 cm) wordt het'oude gras door
het vocht, vaak zoozeer uitgeloogd, dat het geen voedingswaarde meer heeft, In vele
gevallen heeft het verbranden toch schadelijke gevolgen : de grond wordt ér door
verarmd en gesteriliseerd. Daartegenover is het, in de eerste plaats in de warme, min
of meer vQchtige streken, noodzakelijk en het eenige économisch mogelijke middel om
dierlijke parasieten te dooden en het oude waardelooze gras te vernietigen. Over het
pro en contra, in zoover Zuid Afrika betreft, heb ik in het onder (12) opgegeven
artikel uitvoerig gesproken. In boomdragende savanna-gebieden is de hoofdzaak, te
voorkomen dat dé boomen te veel lijden. Dit kan het beste geschieden door het branden
zooveel mogelijk te controleeren, nl. door te zorgen dat zoo vroeg mogelijk wordt
gebrand, als de grassen nog niet zeer droog zijn en de brand dus niet te fel wordt
en bovendien door uitbreiding buiten het om technische redenen te branden gebied tegen
te gaan.
"
t
Vooral in de aride en semi-aride strekeïi) zooals Senegal en Z.W. Madagaskar,
is 't vaak voldoende het land geruimen tijd met rust tc laten, om er weer een behoorlijken houtopslag te krijgen. A u b r é v i l l e geeft verscheidene voorbeelden van min
of meer gesloten droge bosschen die zich in den Sahel hebben ontwikkeld, bv. het
bosch van Tombouctou. Het is hier gemakkelijk, beweiding en houtkap te controleeren
en, ofschoon er slechts 20 cm regen per jaar valt, zijn de geheel gekapte stronken
weer uitgeloopen en vormen zich reeds gesloten kronen.
Een mogelijk middel tegen te sterk beweiden in gebieden waar de bevolking runderen houdtj is jaren geleden door J. S. S c o t voorgesteld (14). Het bestaat in het
instellen of verhoogen van een belasting op stieren;, waardoor de inlanders er toe zouden worden aangespoord, deze te laten castreeren. Van de belasting zouden m.i. de
door den landbouwvoorlichtingsdiénst goedgekeurde (dieren kunnen worden vrijgesteld,
zoodat vermindering van aantal met verbetering van kwaliteit tezamen kon gaan.
In zooverre nomadische landbouw nog noodig blijft, is het gewenscht de helpende
hand te bieden bij het vernieuwen van het bosch. Hiervoor wordt, in de Britsche gebieden van W . Afrika (vooral aan de Goudkust en in Nigerië) in Britsch O. Afrika
en ook aan de Fransche Ivoorkust de „taungya" methode steeds meer toegepast Zij
is uit Britsch Indië en Ceylon overgenomen en bestaat daarin, dat de inheemsdie
landbouwer die een perceel woud velt, van het Boschbeheer het recht krijgt dit zonder
betaling van rente eenige jaren te bebouwen op voorwaarde dat hij — in den regel
in rijen en! op bepaalde afstanden — jonge woudboomen plant of zaait. Het plant- en
zaaigoed wordt door het Boschbeheer geleverd. Het betreft uit den aard der zaak bepaalde soorten, waardoor de exploitatie-waarde van dit secondaire woud veel hooger
wordt dan dit van het primaire woud was. Vooral S t e b b i n g heeft in een aantal
* geschriften een lans gebroken voor .het verder en geregelder invoeren van dit systeem,
waarbij de lanbouwers verplicht zouden zijn de stukken aan te wijzen die- zij gedurende de komende tien jaar van plan warén te bebouwen, zoodat een nauwkeurige
. contrôle zou kunnen worden uitgeoefend en het Boschbeheer de voor ieder perceel
best geëigende soorten ter beschikking zou hebben.
'
•
.
'
Tenslotte moge nog worden gewezen op de aanbevelingen, die een door de Royal
1
African Society in_1941 voor de studie van ontbossching en erosie in tropische gebieden benoemde commissie (22) heeft gedaan. Een uittreksel ervan volgt. De Commissie besluit:
.
1... In verbinding met nomadische landbouw ... dat de koloniale of territoriale administratie kennis behoort te dragen van de oppervlakte die in elk 'district "aan deze
methode onderworpen is.
v
•
2... In verbinding met veldbranden... dat een regeling voorgeschreven,- dient te worden,
met het doel de inboorlingen te verplichten aan het plaatselijke inheemsche bestuur mede
tc deelen wanneer zij het veld willen afbranden. Daardoor zou het mogelijk zijn, alle
beschikbare middelen te gebruiken om te voorkómen dat het vuur zich verspreidt en
om het te bepetken tot de gebieden waar het de minste schade kan aanrichten.
3... In verbinding met grazen ... dat bronnen (artesische of andere) dienen te worden
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gemaakt en voor gebruik geoperçl of gesloten al naar gelang het met het'oog op de
rotatie in de daarvoor in aanmerking komende gebieden gewenscht is. .
4... In verbinding met erosie en. reserveering van bosschen... dat systematisch tegen
erosie zal worden opgetreden. Dit dient te omvatten niet slechts regeling van de gewoonten der inheemsche bevolking, maar in streken waar dergelijke maatregelen nog
niet zijn genomen, het toepassen van meer directe methoden : het onmiddellijk reserveeren van boschgebieden waar de vegetatie bedreigd wordt en herbebossching. In
verband met dit laatste wordt de „taungya" methode aanbevolen.
5. In verbinding met herstel van arme of uitgeputte gronden... (a) dat de studie door
bekwame bodemdeskundigen van praktische methoden voor de regeneratie dezer gron. den voortgezet, (b) dat proefstations, openbare demonstratievelden en centra voor
landbouwvoorlichting _ worden opgericht, georganiseerd en uitgebreid met het doel verbetering van inheemsche landbouwmethoden te vergemakkelijken.
Uit den inhoud en de beperktheid der aanbevelingen blijkt wel afdoende, dat er in
dit opzicht in Afrika nog heel veel werk is te verrichten.
Rome, Juli-Augustus 1943.
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VIIIÊME SESSION DU COMITÉ DU CENTRE INTERNATIONAL
1
'
DE SYLVICULTURE. '
31 août au 4 septembre 1943 à Strbske Pleso (Slovaquie).
.
La VlIIème Session du Comité du Centre international de Sylviculture (C.I.S.) a
eu lieu du 31 août au 4 septembre 1943 à Strbskê Pleso (Haute Tatra) sur invitation
du Gouvernement slovaque avec la participation des Délégués' des pays-membres, de
représentants de l'Institut international d'Agriculture (Rome) et de représentants de la
Commission internationale d'Utilisation du Bois du C.I.S. Après l'ouverture de la session
par le Président du C.I.S., le Generalforstmeister Secrétaire d'Etat AI p e r s ,
M. M e d r i c k y, Ministre de l'Economie, souhaita, au nom du Gouvernement slovaque, la bienvenue aux participants à la session.
• • , • • '
Les débats commencèrent par une discussion de questions d'ordre administratif sur
lesquelles rapportèrent le Directeur Général du Centre international de Sylviculture,
Prof. Dr Dr K o s 11er, le Directeur du Secrétariat Dr G o l a y et le Dr M o r a t h ,
chargé des affaires de le Commission internationale d'Utilisation du Bois du C.I.S.
Après ces questions concernant l'organisation, les sujets suivants furent traités dans
des exposés: la question des semences et des races d'arbres (Prof. Dr W. S c h m i d t
/Allemagne ; Dr B o r n e b u s c h /Danemark; Directeur ministériel A b r a m o v i c
/Croatie ; Prof. O u d i n /France) ; l'importance des coupes excédentaires pour la
réglementation des prix du bois (Prof. Dr Dr K o s 11 e r /C.I.S.) ; l'activité du
Centre international de Sylviculture dans le domaine de la documentation forestière
législative (Dr F o r t u n e s c u /CIS.) ; le résultat; de l'enquête faite sur le bilan
européen! du bois {Dr J u n g h a n s /C.I.S.) et enfin la question de la production*du
bois hors de la forêt (CMrecteur ministériel, Prof. Ë b e r t s ^Allemagne), Directeur
ministériel A b r a m o v i c /Croatie ; Dr L u n c z /C.I.S. ; G o n g g r ij p /C.I.S. Prof.
Dr D e m e t r e s c u /Roumanie). Les questions concernant l'importance des coupes
excédentaires pour la réglementation des prix du bois et la production du bois hors
de Ja forêt trouvèrent un intérêt tout particulier ; elles furent toutes les deux l'objet de
vifs échanges de vues. Le Bureau, du Centre international de Sylviculture fut chargé
de continuer les travaux dans ce domaine, surtout en vue d'une collabpration avec
le£ services gouvernementaux compétents des pays-membres.
Dans les excursions qui suivirent, les participants eurent l'occasion de se faire une
idée des conditions forestières de la Slovaquie. Au cours de ces dernières, des forestiers
éminents slovaques tinrent de brefs exposés sur l'activité sylvicole dans les forêts
domaniales et sur le développement historique de la sylviculture en Slovaquie.
La VlIIème Session du Comité du Centre international de Sylviculture prouva une
fois de plus la vitalité de cette organisation et l'utilité d'une collaboration internationale
dans le domaine scientifique.

