'·'I·;W'·MlIlIIl""".!JMQ"'Y1 "'
\

-

I?eferaten

-

REFERENT GEZOCHT.
Er is éen nieuw ltaliaansch boschbouwtijdschrift verschenen: La Ri.
vista Forestale !taliana. Het is een fraai op kunstdrukpapier en in groot
formaat uitgegeven maandblad, rijk geïllustreerd, maar geheel in het
Italiaansch gesteld. Wie is de ltaHaansche taal voldoende machtig en
tevens genegen' dit tijdschrift geregeld te refereeren ? Aanmelding gaarne
ingewacht bij" F. W. B u I' 9 e r. Zweerslaan 14, Bilthoven.

RUBRIEK 2. Grond en Klimaat (waaronder cultuurtech.
niek. bemesting en microbiologie).
Der Wasserfaktor im Kieferrwerjüngingsbetrieb. - Forstmeister Be·
ni nd e. Z. I. F. u. Jw. 5. 217-'232. 1939.
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Schrijver refereert aan het artikel van Prof. Wit tic h in het Zeit·
schrift für Forst. und Jagdwesen Juli 1938 - zie referaat N.B.T. 9, 40l402, 1938 - betreffende den waterfactor bij de natuurlijke verjonging
van grove den. waardoor een geheele ommekeer is gekomen in de op·
vattingen omtrent deze verjongingsmogelijkheid.
Hij beschrijft dan hoe de onderzoekingen van Wit tic h volkomen
gedekt worden door dè veeljarige ervaring opgedaan in een boschbedrijf
met natuurlijke verjonging van groveden in Pflastermühl. Men vindt daar
diluvialen zandgrond met een' grondwaterstand van 1--4: m en verschil·
len;de soorten van bodemvegetatie. Volgens zijn ervaring werken heide
en boschbes in het voorjaar en tot in Juli als bescherming tegen- ver·
damping ; daarna overtreft de wateronttrekking der vegetatie de beschut...
tende werking. Daarentegen heeft een grond. bedekt met humus, waarop
een hypnumdek, gedurende den geheelen vegetatietijd slechts geringe
schommelingen in vochtgraad. Dit is geheel dezelfde ervaring als ~fln
Wittich.
~
Als beste kiembed gold in Pflastermühl een dunne spiIlige heide met
een dicht dik hypnumkussen' er onder!; hij noemt deze combinatie de
typische verjongingsflora. Daartegenover als ongunstig dek voor verjon·
ging dichte, korte heide met weinig hypnum. Ook Aira.hypnum is nog
een gunstige combinatie. zoolang de Aira dun staat en er dus een vol.
doende moskussen; aanwezig is. Eveneens is in Cladonia nog natuurJijke
bezaaiing mogelijk. In yaccinium echter niet, omdat de Uitdrogende
werking gedurende den zomer daar te groot is en tevens omdat zij zulk
een mechanische hindernis vormt.
Het belangrijkste in de kwestie der waterhuishouding is de opvatting,
die uit Wit tic h .s werk naar voren treedt. dat de capillaire werking
geen rol speelt in de boven;ste lagen: dezer zandgronden, maar dat er
slechts zooveel water in die lagen wordt vastgehouden als overeenkomt
met de electrische veldkrachten van den grond. Deze hoeveelheid is 1/3
tot Y-i' van de hoeveelheid, die men op grond van de opvattingen omtrent
capillaire werking aannam. Het is de zoogeniaamde "minimale watercapaciteit"'. Al het water, dat meer valt, wordt onder den invloed der
zwaartekracht afgevoerd naar den ondergrond en stijgt capillair niet meer
op. Is er minder water in de bovenlagen dan overeenkomt met de minimale watercapaciteit. dan is dit het gevolg van verdamping. Een voor...
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raadsvorming door wintervochtigheid kan dus niet plaats hebben. Aan~
vulling van de minimale watercapaciteit heeft slechts plaats door neerslag.
Schrijver is tot de overtuiging gekomen. dat het voor de vegetatie
veel minder aankomt op de absolute hoeveelheid van den neerslag als
wel op de juiste verdeeling over het geheele jaar.
Op grond van de Wittichsche theorie zegt hij, dat uitdrogen van den
grond berust op afgifte van bodemvocht aan de lucht door verhoogde
temperatuur. die de lucht in den bodem verwarmt en zoo de verdamping
bevordert. De wind speelt ook een groote rol. Hoe beter de warmte~
isolatie en tevens de wind-isolatie. des te geringer zullen de temperatuur...
schommelingen in den bodem zijn. Hypnum blijkt een uitstekende isoleerende laag te zijn.
Ben i n d e onderscheidt nu absolute-dennen grond en niet-absolutedennengrond ; op den laatsten' is geen' natuurlijke verjonging mogelijk.
Alleen de absolute den,nengronden - dat zijn die met een verjongingsflora ---J Jeenen zich voor natuurlijke verjonging. En schrijver zegt de
overtuiging te hebben, dat er heel wat gronden zijn. die deze .. optimale"
flora. welke zich bij uitstek voor verjonging leent, bezitten. Zou men
daar de natuurlijke verjonging niet beproeven, dan ware dit onverantwoordelijk.
De waterfactor, in zijn afhankelijkheid van de bodemflora. is de factor
waarom alles draait. omdat hij het eerste in het minimum gedrukt kan
worden. Daarom streve men naar windstilte in het bosch en bescher...
ming tegen directe zonnebestraling. Niet het licht en niet de bodem. maar
alleen het water speelt een beslissende rol. Aan de fabel van de uitgesproken lichtbehoefte van den groveden moet eens een einde komen. Hij
is lichtgevoelig, maar niet lichtbehoeftig. wat heel wat anders is.
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Tropische Boschbouw .
Referent F. W. S.
RUBRIEK 3. Houtteelt.
Een vegetatiebeeld van damar (Agathis damar J. Tectona 3. 254-,255,
1939.
Naar aanleiding van fotografische opnamen op 14.2.1939 door Ir. H.
A. L. deL e e u w worden twee beelden gegeve~ van het damar...
objekt Tjisapl, boschreserve Goenoeng Tjimerang, politieressort Tjigoeha.
boschdistrikt West Preanger. Het is een zeer dichte groep van damar..
hoornen. die zich op een verlaten kweekbed van damar heeft ontwik... •
keld en thans Cen leeftijd van 19 jaar beeft. De zwaarste drie boomen.
die onmiddellijk naast elkaar staan hebben de volgende afmetingen: dia..
meter 23, 25 en 35 cm; hoogte 20, 20 en 22 m.
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RUBRIEK 4. Boschbescherming.
Een. groote boorder in het hout van meubels. in Nederlands Indië.'
(Stromatium longicorna. Nerom.). Dr. L. G. E. K a I s h 0 ven. Tectona
3. 219-229. 1939.
Dit insekt komt niet overmatig veel voor, maar de mogelIjkheid yan
het vernietigen' der meubels is een onaangenaam verschijnsel. Er zijn
foto's bijgevoegd ·van de beschadiging van een piano en van een naaimachine. Verder wordt de ontwikkeling van de kennis van dezen boktor
nagegaan, terwijl er bijzonderheden over de morphologie worden gegeven.

RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde.
Vervreemding van timmerhout en brandhout op Java Madoera. Tecto-bijlage. 1939.
Om een beeld te verkrijgen van de vervreemding van timmerhout en
brandhout op Java en Madoera ziJn de gegevens samengevat in den
volgenden staat.
.

na' 3.

Omsc:hrijvin'g
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timmerhout

I

m'

!

gld.

1937.
82.291 1.665.127
1. voorverkoopen aan groothandel
7.219
237.777
2. verkoop voor export ............
3. levering bcvolkingssortimenten
270.045
36"117
aan verkoopplaatsen ............
4. brandhoutverkoop aan partikuliere spoor- en tramwegen
51.545 1.314.392
5. venduties met vendumeester ...
100475
119.340
6. venduties zonder vendumeester
7 . onderhandsche verkoop ......... 176.164 1.522.392
20.414
623.451
8. verstrekking aan S.S.
9 . overige verkoopen en verstrek1.182
20.853
kingen ..............................
Totaal ......... 1385.41215.773.380

-

f

-

brandhout
!gemld.

20.23
32.94
7.48

sm.

gld.

gemld.

-- -- I -5.682

1.26

314.416 556.075
25.50 70.675 116.118
11.39
7.450 19.149
8.64 643.865 745.390
30.54 66.040 128.668

1.77
1.64
2.57
1,16
1.95

17.64

-

-

4.525

15.993

40.864

14.98 11122.96311611.948

2.56
1.44
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timmerhout
Omschrijving

gld.

1938.
1. voorverkoopen aan groothandel
2. verkoop voor export ............
3. levering bevolkingssortimenten
aan verkoopplaatsen ............
4. brandhoutverkoop aan partiku~
liere spoor.. en tramwegen
S. venduties met vendumeester ...
6. venduties zonder vendumeester
7. onderhandsche verkoop .........
8. verstrekking aan S.S .............
9. overige verkoopen en verstrek..
kingen ..............................

---

Totaal

brandhout

Igemld·1

89.890 2.111.269 23,'19
3,230 106725 33,0'1
32.127

-

6,71

-

56.878 1.461.771 25,70
9.139
IOLl35 11,07
172.808 1.719.806 9,95
22.'168
784.-141 34,91

I

.........

-

215.665

1098

22937 20,88

sm.

gld

!gemid.

7.961

12.099

-

1,52

1.733

2.271

1.31

318.231
78.956
6.255
566,186
62.831

645.056
142.303
14.377
722598
132.353

2.03
1.80
2,30
1,28
2,11

13.946

31.301

2,2i'

-

-

,
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387.61116.523.750116,83 11.056.09911702.3631 1,61

Hieruit blijkt dat het jaar 1938 gunstig afsteekt tegenover het jaar
1937. omdat in het algemeen de gemiddelde bij bijna alle wijzen van
vervreemding hooger is. Van het in 1938 vervreemde timmerhout was
93 % en van het brandhout 78 % djatihout. De produktie der bosschen
omvatte naast de hoeveelheden in bovenstaand overzicht nog houtskool.
basten. bamboe en klein hout voor de bevolking. Voor het jaar 1937
bedroeg dat (gedeeltelijk naar schatting) 17.200 ton houtskool. 557 ton
basten. 5,5 mIIlioen stuks bamboe, 16.000 m3 timmerhout en 310.000 sm
brandhout. De produkten voor eigen gebruik zijn' eveneens buiten be..
schouwing gebleven en deze bedroegen voor 1937 aan timmerhout
16.497 m3 , brandhout 50.147 sm. houtskool 43 ton. Welke hoeveelheden
ten slotte door bekapping in het bosch achterbleven. kan niet opgegeven
worden. Voor het jaar 1938 zijn de laatste gegevens slechts ten deele
beschikbaar.
.

BoschreserfJccringspolifiek in NederlBndsch Indië. Dr. Ir. Ch. Cos ter.

Tectona 3, 247-253, 1939,
Het gaat hier om den strijd over de waterhuishouding in verband met
de boschreserveering. Door Roe s s e 1 is kritiek geleverd over de op·
vattingen van anderen. die ten deele gerechtvaardigd is. maar hij ziet
daarbij over het hoofd. dat bij de beoordeeling van den invloed van het
bosch op de waterhuishouding het persoonlijk aanvoelen in groote mate
heeft moeten gelden. waarbij stellingen naar voren worden gebracht. die
losgelaten worden zoodra die invloed wetenschappelijk nader verklaard
kan worden. In Indië zijn nu de allereerste gegevens verzameld. maar
het zal nog jaren werk kosten, aleer dit vraagstuk geheel zal zijn opgelost.

Herbebossching op ]BIJB. B. Roe s s el. Tectona 3. 230--238, 1939.
Dit is een voortzetting van de gedachtewisseling over de waarde van
het bosch als ven:orger van het waterdebiet in droge tijden. In hoofdzaak
gaat het om de noodzakelijkheid om in de hoogere streken een zekere
oppervlakte bosch in het leven te roepen ter ven:orging van de lager
gelegen bouwgronden gedurende den drogen tijd met het benoodigde
bevloeiïngswater. Aan de hand van bekende gegevens worden daarvoor
berekeningen gemaakt.
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Het niboenguraagstuk in Bengkalis. Ir. E. J. Sc h reu cl e r. Tectona
3, 165-190, 1939.
_
De niboengpalm = Oncosperma filarilentosum BI. (Palm) is van zeer
groot belang voor het visscherijhedfijf in 6agan si api api (Bengkalis).
Per jaar zijn daarvoor 40.000 niboengpalen ter lengte van 14 tot 17 m
noodig, die aan retributie f 16.000.- opbrengen. Sedert ongeveer 20 jaar
is de dienst van het boschwezen ter plaatse werkzaam en herhaalde1ijk
is voor het niboengvraagstuk zijn aandacht gevraagd. Vele jaren lang

werd op willekeurige wijze in de behoefte voorzien; men nam wat de
natuur aanbood en bekommerde zich niet om de toekomst. Er ontstond
gevaar, dat niet meeI:' in de behoefte kon worden,' voorzien', met bet gevolg dat het boschwezen daaromtrent werd geraadpleegd. Geleidelijk
werden nu maatregelen genomen. maar het slot zal moeten worden. dat
het boschwe.zen de· geheele verzorging op' zich neemt.
Na veel beraadslaging is een niboen,greserve van: 30.000 ha gevormd
en het boschwezen heeft tot taak de produktie van niboeng zoo gunstig
mogeJijk te regelen. Omtrent de kultuur van niboeng was niets bekend
en de eerste onderzoekingen' omtrent natuurlijke verjonging zijn sedert
1935 begonnen. Daarnaast werd onderzocht hoe het zaad en de jonge
planten moesten worden behandeld eq in 1937 werd de eerste proefkuItuurvlakte van 2}.1 ha aangelegd.
Van hoe groot belang het niboengvraagstuk voor het visscherljbedrijf
is. blijkt voldoende uit het feit. dat dit bedrijf jaarlijks aan belastingen.
in. en uitvoerrechten. opium- en zoutaccijns veel meer dan een millioen
gulden in •s Lands schatkist doet vloeien.

RUBRIEK 7. Boschbedrijfsregeling.
Voorloopige stam/abel van Acacia decurrens, vlir. mollis.

Ir, L,

Gongg~ijp.

Tectona 3, 191-,218, 1939.

Aan de hand van 477 daarvoor uitgezochte stammen in 3- tot B-jarige
kultures· met een diameter van 3 tot 32 cm en een hoogte van i tot 24 m
heeft de opstelling der betreffende stamtabel plaats gehad. De uitkomsten
zijn vastgelegd in:
I. Voorloopige tabel voor het spilvolume :
11. Voorloopige tabel voor het spildikhoutvolume;
111. Voorloopige tabel voar de natte bastopbrengst. behoorencle bij
het spildikhoutvolume.
De laatste tabel is van belang omdat de Acacill decurt'ens een belangrIjke leverancier van 1001bast is.
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