Referaten.
RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen, systematiek en zaadteelt).
Hankikyvöt Tuomarniemen HoifolJluccssa (bE.'zaaiïngen op sneeuw).
VVo 1913-1930. L.ET. Borg. SUva Fennica 38.1-22. 1936.

Een verslag over de gedurende de periode 1913-1930 in de hout~
vesterij Tuomarniemen uitgevoerde bezaaïingen op sneeuw. De directeur
van de boschbouwschool te Tuomarniemen. de heer heer A. B 0 r 9 heeft
reeds in 1909 gepoogd deze behosschingsmethode. waarvan de natuur in
Finland zich al eeuwenlang bedient, uit te werken tot een algemeene
methode der bebosschingstechniek.
Het uitzaaien op sneeuw geschiedt het beste einde Maart of begin
April bij windstil en ook overigens voor skieën gunstige weersomstandig~
heden. Dit laatste houdt in. dat de temperatuur noch in positieven noch
in negatieven zin belangrijke afwijkingen van het nulpunt mag vertoonen.
Zoodra de sneeuw smelt. wordt het zaad naar groeven en holten in de
oppervlakte afgevoerd. waar de jonge plant onder natuurlijke beschut~
tlng opgroeit en tevens minder kans loopt op vernieling door vee of
menschen. Het opgroeien op verborgen plaatsen heeft tot gevolg. dat
men de planten gedurende de eerste drie jaren bijna niet opmerkt en de
kultuur eerst in het vierde of vijfde jaar voor den dag treedt. Men zaait
breedwerpig met de hand of wel met behulp van de! sinds 1928 door
E. J. Lei n 0 te Salo gefabriceerde machine "Sampo". Het uitzaaien
geschiedt op skieën, waardoor een snelle verplaatsing mogelijk is.
De houtvesterij Tnomarniemen neigt gemakkelijk tot veenvorming. Dit
hangt samen met hare ligging in het gebied van een waterscheiding.
terwijl in den ondergrond ondoorlatende lagen voorkomen en het terrein
bovendien vrij vlak is. De bodem is als boschgrond van slechts middel~
matige tot matige kwaliteit. Groveden en spar komen in gelijke mate
voor en treden beide in den vorm van zuivere opstanden op. De ver~
jongingen geschieden steeds na kaalslag en gelukken beter, naannate
het strooisel vollediger is afgebrand.
Het onderzoek heeft aangetoond. dat het uitzaaien op sneeuw evengoed
als de andere verjongingsmethoden (pleksgewijze of strookswijze be~
zaaiïngen) kan worden toegepast. Bij de uitvoering dient cr op gelet te
worden, dat aan alle voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn:
gunstige weersgesteldheid tijdens het uitzaaien, voldoende hoeveelheid
zaad van goede kwaliteit, voldoende voorbereiding van den grond en
zorgvuldige uitvoering.
De meeste uitzaaiingen op sneeuw met sparrenzaad zijn uitgevoerd,
zonder dat het strooisel was afgebrand. Bovendien was de grond ter
plaatse minder geschikt voor fijnspar. Opvallend is evenwel, dat op
plaatsen. waar de grond door afbranden en bewerking goed was voor~
bereid voor het uitzaaien van groveden. later veel fijnsparren zijn aan~
gevlogen, die een krachtigen groei vertoonen, In dit verband wordt ook
voor den fijnspar intensieve voorbereiding wenschelijk geacht.
Goede resultaten bracht het op sneeu",.' uitzaaien van groveden op
ontwaterde veengronden. Evenals na afbranden moet de grond eenigen
,tijd aan zich zelf worden overgelaten. In geval van ontwatering van
veengrond moet het veen zich gedurende enkele jaren kunnen zetten.
alvorens gezaaid kan worden. Grondbewerking is niet noodig, de ruigte
moet evenwel verwijderd worden.

76
Bij het op sneeuw ~itzaaien van groveden zijn de beste resultaten
verkregen. waar de ruigte door afbranden vooraf volledig kon worden
verwijderd. Voor geval het afbranden niet naar wensch mocht slagen
kunnen toch nog goede resultaten worden bereikt indien de oppervlakte
nog voor het zaaien door middel van ploegen of eggen goed wordt

verwond. Oe te verjongen oppervlakte mag in geen geval 10 ha over··
schrijden. BIJ een dergelijk groete uitgestrektheid is de sneeuwlaag. wan·
neer gebrand is, dunner dan elders. De sneeuw smelt te vroeg weg, zooclnt
de oppervlakte eercler uitdroogt. Ook op hellingen is het resultaat niet
zoo gunstig, omdat het zaad bij het wegsmelten van de sneeuw gedeel-telijk naar lager terrein afspoelt.
Per ha werd dooreengenomen 2 à 4 kg zaad gebruikt. Op grond van
het onderzoek wordt aangegeven, dat na afbranden ongeveer 1,5 à 2 kg
zaad genoeg is, terwijl daar, waal' bovendien nog geploegd' of geëgd
wordt met 0,8 à 1 kg zou kunnen worden volstaan.
Na afbranden en ook op veengronden treedt I meestal in rijke mate
berkenopslag op. Dit ziet men gaarne. omdat de berk de open ruimten
opvult en de dennen beschut. Over het algemeen schijnen de dennen in
Finland een vrij sterke beschaduwing van terzijde goed te verdragen.
Als conclusie wordt opgemerkt, dat het uitzaaien op sneeuw een goede
en zekere mehode is. Op grond van haar snelle uitvoering en goedkoopte
is deze methode veelal de eenig mogelijke kunstmatige verjonging In het
spaarzaam bevolkte gedeelte van Finland.
L. G.

Au sujet du mélèze. Pi e r r e B u f f a uIt. Revue E. et F. 9-10.
795---.'l03. 1937.
Aan de hand van de recente Fransche en Italiaansche literatuur en
van eigen ondervindingen worden enkele opmerkingen over het lariks...
vraagstuk gemaakt.
De eerste vraag die onder oogen wordt gezien is die naar de oorzaak
van den achteruitgang van den lariks in talrijke gebieden.
Hoewel het feit van den achteruitgang wel vaststaat. blijken de meenin~
gen over de oorzaken verschillend te zijn. Sommigen zoeken de oorzaken
in natuurverschijnselen. anderen in het ingrijpen van den menseh.
Vervolgens worden aan de hand van de gedragingen van den lariks
op zijn optimum, de oorzaken nagegaan van velerlei teleursteHingen bij
kunstmatige aanplant buiten het natuurlijk verspreidingsgebied.
Achtereenvolgens wordt de aandacht gevestigd op de gevoeligheid
van den lariks voor voorjaarsvorsten. (vooral bij aanplant op lager ge
legen terreinen treedt het gevaar voor bevriezen op de voorgrond) en
op den geringen weerstand tegen krachtig en wind. voor een beschutte
standplaats is de lariks zeer dankbaar. Evenals bij ons is ook in de gebergten de lariks weinig gevoelig voor de chemische gesteldheid van
den grond. maar wel stelt hij hooge eischen aan de physische gesteldheid,
de grond moet diepwdoorlatend zijn.
De lariks is verder een Uitgesproken lichthoutsoort. zijn groote be
teekenis heeft hij dan ook voor herbebosschingen. Hieruit valt volgens
B u f f a uIt te verklaren. dat hij in gemengde opstanden niet steeds
aan de verwachtingen voldoet.
Ten slotte wordt cr op gewezen. dat alIen het er over eens zijn. dat
de lariks aanbevelenswaardig is bij herbebosschingen, maar dat in elk
bijzonder geval terdege rekening moet worden gehouden met de eischen
waaraan voldaan moet worden: groote lichtbehoefte. beschutte stand
en diepgrondigheid.
G. G.
w

w

Le Pinsapo au service de la forêt méditer.anéenne. A u g. Bar bey.

Revue E. et F. 9. 785-788. 1937.
Gewezen wordt op het groote brandgevaar waaraan de bosschen in
de Provence en speciaal in de kuststrook onderhevig zijn.
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Na den ramp van 1918 heeft het boschbeheer ecn organisatie in het
leven geroepen om de branden te bestrijden. welke organisatie er herhaaldelijk in geslaagd is een brand in den aanvang te stuiten, of in

omvang te besperken.
De oorzaak van de veelvuldige branden echter moet gezocht worden
in de aard der bosschen, welke meer en meer in naaldhoutbosschen zijn
omgezet (veelal P. maritima). Door inbrengen van loofhout, brandSingels
langs wegen en omwerken wordt reeds getracht brandvrije stroaken te
verkrijgen.
Bar bey vraagt in dit verbagd de aandacht voor cen reeds 35 jaar
geleden door M. M u ter s e genomen proef met Abies pinsapo. Deze
houtsoort blijkt Zich in deze streken zeer goed thuis te gevoelen en
heeft het grootc voordeel. dat. door gemis aan ondergroei. het brand~
gevaar zeer gering is. Iets dergelijks dus als bij ons op sommige plaatsen
met Oostenrijkschen den is ondervonden.
G. G.

Der Binflusz der H olzart au! den Humuszustand. Wit tic h. Silva.

33. 253-260. 1937.
Het streven naar gemengd bosch is heden ten dage gemeengoed der
boschbouwwereld geworden. Hoezeer deze vooruitgang ook toe te juichen
is. zoo zIJ men er zich toch van bewust. dat ook hier schematiseercn uit
den hooze is. De werking van één houtsoort of een houtsoorterunenging
op den bodem is het gemeene eindresultaat van een groot aantal factoren.
Wij kunnen de werking van één afzonderlijken factor slechts. nagaan
indien wij de andere factoren weten te fixeeren.
Zoo beinvloedt een houtsoort of menging den bodem langs twee wegen
n.l. ten eerste via opstand en de daarmede in verband staande bodem...
vegetatie. welke tezamen weer het bodemklimaat bepalen. ten tweede
via het strooisel. Daarnaast wordt het strooisel weer ten deele bepaald
door het grondsubstraat waarin de opstand wortelt. Men mag niet spreken
van humusvormende en humusverterende soorten in het algemeen. Dit
zijn geen absolute waarden. hoogstens bestaat er tusschen hen op gelijken
grond en bij gelijk klimaat cen zekere relatie. Bij schaduwhoutsoorten.
die den invloed der bodemvegetatie elimineeren. bleek deze relatie zelfs
in zekere mate onafhankelijk van het grondsubstraat. Bij de lichthout~
soorten bleek de relatie door den storenden invloed der bodemvegetatie
moeilijker te bepalen. Overigens is deze invloed lang niet altijd ongunstig.
Het is in dit licht gezien duidelijk. dat het schema "zoo bont mogelijk
mengen" te verwerpen is. In sommige gevallen kan zelfs een bemesting
(kalken) de voorkeur verdienen boven menging.
A. B.

Die Anbauversuche mil Buslärzdischen Holzarten unter Berücksichti~
gung illrer Ertragsleistung. Prof. Dr. A. Den g 1 e r. Z. f. F. u. Jw. 11.

525-555. 1937.
In het bijzonder worden behandeld Larix leptolepis. sitkaspar. Wey·
mouthden en Chamaecyparis.
De Lar i x is de belangrIjkste. daar er ."ooral in de laatste jaren
honderden ha mede beboscht zijn. speciaal In Sleeswijk.Holstein. Men
heeft daar verschi1lende methoden van aanleg. van grondbewerking en
van menging met andere houtsoorten toegepast. Reeds zijn 25-50.jarige
'( I öl°\ll\'lczig.
terwijl men beschikt over gegevens uit 50 proef.
vlakten in Pruisen, terwijl het materiaal nog wordt aangevuld door ge,
gevens uit Wurtemberg en Baden.
Men heeft de Larix vergeleken met de gegevens van fijnspar volgens
S c h w a p p ach. De hoogtegroei is aanmerkelijk beter dan van f1jn~
Spar I; tot het 25e jaar heef~ de Larix een gemiddelde lengtegroei van
0.57 m. laatstgenoemde van 0.34 m. Daarbij dient nog in het oog te
worden gehouden, dat de Larix nog heelemaal niet op de beste stand~
plaatsen werd verbouwd.
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Ook de diktegroei is aanmerkelijk beter dan van fijnspar I; op een
leeftijd van 20--40 jaar overtreft zijn diktegroei diel van fijnspar met
6 à 7 cm op een grond van boniteit II. 02 Larix stelt geen hooge eischen
aan den grond; zelfs op diluvialen zandgrond in Sleeswijk is zijn groei
beter dan van fijnspar 11. Ook op zware gronden groeit hij goed en
zonder dat door geilen groei zijn kwaliteit tengevolge van zware hetakking lijdt.
Ten aanzien van het vonngetal staat hij achter hij den fijnspar; op
betrekkelijk jongen leeftijd treedt een aanmerkelijke daling in. De massaproductie is belangrijk hooger dan van fijnspar; in Pruisen het 2- tot
4-voudigc. in Wurtemberg 9-4 %. in Baden 90 % meer.
Het succes in mengopstanden was niet zeer groot. want door zijn zeer
snellen groei overheerscht hij zoodanig, dat de andere houtsoorten worden
verdrukt en de lariks zwaar in zijn takken komt te staan.
Wat de grondbewerking betreft nam men proeven met strooken~
ploegen, plantgaten maken en volle grondbewerking ; de .laatste methode
gaf de beste resultaten. Dit is dus dezelfde ervaring als bij ons in
Drenthe werd opgedaan.
•
De stamvorm is grootendeels goed; sabelvoet komt echter op meer·
dere plaatsen voor. Ook slangvorm treedt op. maar de verwachting
wordt uitgesproken. dat dit euvel op ;oudcren leeftijd vergroeit. Ten
aanzien van beschadigingen wordt erop gewezen. dat Japansche Larix
vrijwel immuun is voor kanker. evenals voor lariksmot. Echter is een
nieuwe belangrijke vijand de lariksbladwesp. Hij is niet vorstgevoelig ;
zelfs bij late vorst is het herstel practisch volledig. In Noordelijke landen
als Zweden. Letland. Rusland treedt veel vorstschade op. Langdurige
droogte. vooral tijdens de vegetatieperiode. veroorzaakt groote schade.
Bij bebossching op groote oppervlakten als in Sleeswijk gaan de diverse
gevaren een groote rol spelen.
Het wortelstelsel is vlak; een penwortel wordt vrijwel niet gevormd.
maar wel lange strijkwortels.
De Larix is in Duitschland een groot succes gebleken. ook op droge
gronden. waar bleek dat indien de luchtvochtigheid maar groot is. het
gebrek aan bodemvocht wordt gecompenseerd.
De sitkaspar.
Na Douglas en Larix is de sitkaspar in Duitschland de meest ver·
breide exoot. Het oordeel over hem is zeer uiteenloopend. In Pruisen
komen 91 proefvlakten voor en verder nog in Baden en Wurtemberg.
In lengtegroei overtreft hij fijnspar J, vooral in het maritieme klimaat.
In het continentale klimaat (Silezië. Brandenburg) blijft de groei aan~
mcrkelijk achter. Daar is hij ook zcer gevoelig voor droogte en vorst.
Hij groeit ook nog goed op arme heidezandgrond. zelfs waar bank
voorkomt, mits maar voldaan is aan zijn cischen inzake vochtigheid.
In het bijzonder is zijn groei goed op zandige leem en op kalkhoudenden
grond. Men kan zeggen. dat de sitka minder op rijkdom van den grond
als wel op de vochtigheid daarvan of op die in de lucht reageert.
De diktegroei overtreft in de meeste gevallen die van fijnspar I. Hij
heeft in het algemeen een geringer aantal stammen! per hectare. daar
tengevolge van zijn grootere groeienergie reeds op jeugdigen leeftijd
meerdere stammen het moeten opgeven. Zijn vormgetal is tot op 3S·ja~
rigen leeftijd hooger dan fijnspar J, daarna er aan gelijk om op hoogeren
leeftijd daar beneden te dalen. Zijn massa productie is belangrijk hoog er
dan van fijnspar J; vooral in het Noord-Duitsche kustgebied werden
verbluffende resultaten bereikt: 800 m3 per ha op SO-jarigen leeftijd;
dat is 100 % meer dan van fijnspar I.
De stamvorm is goed. Doode takken blijven wat langer aan den stam
dan bij fijnspar. Een bezwaar is. dat gemakkelijk waterlot wordt gevormd.
BIJ hollen stand behoudt de stam levende takken tot op den grond. Het
wortelstelsel is ylakstrijkend met weinig dikke radiale wortels; daaren·
tegen veel dunne en veel haarwortels. Het wortelsysteem bereikt diepten,
die varieeren van Q.5 tot 1 m. Penwortel wordt niet gevormd.
De sitka is vorstgevoelig. doch herstelt hij zich na vorstschade; de
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aanwezige 50-jarige opstanden bewijzen zulks wel. Hij is gevoelig voor
langdurige droogte. Als vijanden worden genoemd: Armillaria mellea.
Polyporus, Tomiclls micans. Chermes. Een nieuwe ziekte treedt sedert
1932 op. die afsterven over geheele vlakten veroorzaakt j de oorzaak
daarvan is nog niet vastgesteld.
Het hout heeft zeer goede eigenschappen en cultuur op daartoe ge·
schikte standplaatsen (zeeklimaat) blijft aanbevolen.
De Weymouth.
Deze zeer belangrijke onder de exoten, beslaat in DuitschJand een
oppervlakte van 4000 ha.
De hoogtegroei is goed tot zeer goed. Tot het 60e levensjaar wordt
de groei van groveden I op de meeste procfvlakten bereikt, terwijl deze
groei tot op hoogen leeftijd gehandhaafd blijft. Wat het klimaat betreft
is er geen onderscheid vast te stellen voor de verschillende groeiplaatsen.
Aan den grond stelt hij geen bijzondere eischen. In diktegroei overtreft
hij den grove den. Zijn vormgetal ligt in de meeste gevallen boven
groveden I. dank zij grootere volhoutigheid. De massaproductie is speciaal
op beteren grond als buitengewoon groot te beschouwen.
Het worstelstelsel is vlak; doorwortelîng van den grond gering. van~
daar gemakkelijk windworp. De inwerking van het strooisel op den
grond. vooral op betere standplaatsen. is gunstig; door zijn rijkelijk
strooisel wordt bodemverwildering tegengegaan.
Als vijanden wordt in de eerste plaats genoemd Peridermium strobi.
De Weymouth staat in Duitschland zeer in de belangstelling wat blijkt
uit de instelling der ..Weymoutkiefem~Commission". Deze kwam tot het
resultaat. dat ook bij' aantasting door blaasroest. nog een leeftijd te be...
reiken is. die dezei houtsoort exploitabel maakt. Verdere vijanden zijn
wolluis, boomzwam. Peridermium cornui en; Armillaria.
De Chamaecyparis kan. als van weinig belang, buiten beschouwing
blijven.
Samenvattend kan men zeggen. dat de exoten de inlandsche houtsoorten
in hoogtegroei en massaproductie overtreffen. In het algemeen is het
resultaat der proeven met exoten in Duitschland zoo gunstig, dat hun
een plaats in het bosch toekomt. Juist door het grondstoffenproblecm
winnen zij tengevolge van hun snellen groei aan beteekenis. Aan den
anderen kant wordt. met het oog op schade door insecten en zwammen.
gewaarschuwd tegen aanplant van exoten over groote uitgestrektheden,
zooals in Sleeswijk-Holstein met den Larix plaats heeft gevonden.

W.B.

RUBRIEK 4. Boschhescherming (waaronder natuurbescherming en jacht).
Een nieuwe methode ter controleering van de getalsterkte der in een
bosch aanwezige nonvlinders. L. T ü eik 0 f s k y. Sudetend. F. u. J. Z.

23. 230--232. 1937.
In verband met het opnieuw optreden van nonvlinderplagen heeft Prof.
Dij k van de Boschbouwhoogeschool te Bronn de navolgende methode
bekend gemaakt om, door middel van lokwijfjes. controle te oefenen op
het aantal in een bosch aanwezige (mannetjes) vlinders.
Hij liet hier en daar in het bosch op zonnige plaatsen insectariums
vervaardigen. door op den bemosten grond houten bakken zonder bodem
te plaatsen. waarvan de afmetingen bedroegen: lengte 1.2 m, breedte 1
m en hoogte 0.40 m. De bedekking bestond uit een met fijnmazig gaas
of met asfaltpapier bespannen raam. De binnenwanden der bakken werden met sparretakken of met schors bekleed, waartegen de rupsen zich
konden verpoppen. In den grond binnen de bakken werden versche sparrentakken gestoken. waarop de door schoolkinderen in het te controleeren
bosch verzamelde. bijna volwassen rupsen werden uitgezet. De sparretakken werden nu en dan ververscht. De rupsen verpopten zich en te
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zijner tijd kwamen de vlinders uit.
Prof. Dij k liet nu elke vrouwelijke vlinder in cen met gaas bespannen
kartonnen doosje (zelfs in lucifersdoosjes) doen en deze doosjes gelijk
matig door het bosch verspreId op 1,8 m van den grond aan den Z.O.
kant van boomen ophangen. Rondom elk doosje werden bréede lijmbanden aangebracht. Op de door de wijfjes verspreide lokgeuren kwamen
des nachts de mannetjes af en bleven meerendeels aan de Bjmbanden vastkleven. De IlJmbanden werden. wanneer Doodig, door nieuwe vervangen.
Aldus was het mogelijk door de gevangen mannetjes te tellen controle te
oefenen op het aantal nonvlinders in de verschillende bosch gedeelten.
v. H.
w

Picromerus bidens L. als Feind der LophyrflslEJfven.

Heil m u t h

G ä bIe r. Thar. F. Jb. 1. 51-58. 1937.
In 1935 ontving het Zoologisch Instituut van de Bosc:hbouwhooge...
school te Tharandt een aantal wantsen met de mededeeling, dat op de
twijgen der grovedennen welke met deze larven bezet waren, de Lophyrus-larven dood waren. Na onderzoek bleek het de wants Picromerus biclens
te zijn. Ook in de volgende jaren trad deze wants op als vernietiger van
de larven der dennenblaclwesp.
Nadere onderzoekingen brachten aan het licht. dat deze wants velerlei
rupsen en larven aanvalt en uitzuigt. Bij voorkeur leeft hij op loofhout.

aangezien hij van tijd tot tijd ook gaarne plantaardig voedsel nuttigt en
hiervoor uitsluitend loofhoutblad gebruikt. Hij volgt zijn prooi echter
evenzeer op naaldhout.
De larven en ook het volwassen insect van P. bidens zijn zeer vraat~
zuchtig. De wants kan een ernstige bestrijder van de dennenbladwesp
zijn.
G ä bIe r spreekt tenslotte de hoop uit. dat zijn verhandeling vooral
de praktfjkmenschen zal aansporen meer aandacht te schenken aan de
beteekenis van de wantsen voor de vernietiging van schadelijke insecten.

H.W.
Faunabescherming in Amerika. Ir. F.

754-758. 1937.

J.

A p pel man. Tectona 10.

Hier wordt gewezen op de groote waarde. die men tegenwoordig in
Amerika hecht aan het bestaan van een behoorlijke wildstand. Dit vraag~
stuk is daar uiterst moeilijk. omdat eenerzijds de mentaliteit bestaat van
de vrije jacht en anderzijds de zeggenschap over het wild bij zeer veel
verschillende instellingen berust.
Het wordt wenschelijk geacht. dat het Staatsboschbeheer in Indië dit
vraagstuk opneemt op het progranuna van onderzoekingen van een we~
tenschappelijke instelling. Hiervoor zou het boschbouwproefstation in
de eerste plaats in aanmerking komen. omdat dit arbeidsveld nog geheel
braak ligt.
F. W. S.
Vam Geruchsinn der Tiere. besanders der 1nsekten, und seiner forst..
J. Hei n z. An,bach. AUg. F. u. J. Z. - 11. 333-339.

Uchen Bedeufung.

1937.

Bij den menseh. zelfs bIl de Natuurvolkeren. treedt de reuk op den
achtergrond voor gezicht en gehoor. Zoogdieren daarentegen, hebben een
sterker ontwikkeld reukorgaan en vooral het wild is door een goede ont~
Wikkeling van dit reukorgaan beschermd tegen mensch en dier.
Een gewichtige rol in het huishouden der natuur en van het bosch
spelen de vogels, waarvan talrijke soorten door verdelging van schade~
lijke insecten. muizen enz., medewerken tot het bewaren van het 'even~
wicht in de natuur. Het reukorgaan der vogels is echter minder ontwik~
keld. in tegenstelling tot het gezicht (vooral bij roofvogels).
Bij de insecten is het reukorgaan sterk ontwikkeld. Inplaats van de
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neus treden de voelsprieten als reukorgaan op. Bijen en mieren hebben
sterk ontwikkelde reuk- en tastorganen. Verschillende onderzoekingen melden interessante waarnemingen over het reukorgaan van insecten. w.o.
de vlinders een belangrijke plaats innemen.
Ten slotte staat schrijver stil bIJ verschillende voor het bosch schadelijke- en nuttige insecten.
P. D.

Ueher den Erregcr der Adelopus-Schütteerkrankung der DouglassMnne.
H. Steiner. SUva. 25.189-191. 1937.
Sinds 1928 is in Europa het Adelopusschot op Douglas waargenomen.
In de literatuur wordt van het geslacht Adelopus maar één vertegenwoordiger beschreven en wel Adelopus balsamicola die voorkomt op de
naalden van den Noord-Amerikaanschen Abies balsamea. Het onderzoek
van origineel materiaal van Adelopus op A. balsamea en P. Douglasii wees
uit. dat er weliswaar morphol09ische verschillen bestaan in den bouw der
vruchtlichamen. dat deze verschillen echter waarschijnlijk terug te voeren
zijn op een aanpassing aan den anatomischen bouw van den gastheer. In
dit licht gezien. schijnt het voorbarig de Adelopus op den Douglas als
een nieuwe soort te poneeren gelijk R 0 h d e dit voorstelt (Adelopus
Gäumanni). Kunstmatige infectieproeven zullen in deze materie de uiteindelijke beslissing moeten geven. tot zoolang zal men dit Douglasschot
slechts mogen aanspreken als een vorm van de Adelopus haJsamicola en
wel als AdeIopus balsamicoJa (P e c k) Th eis s f. Douglassii n. f.

A. B.
WehrhlJ.ftes deutsches Weidwerk. K. Cru g. Silva. 22, 165-169. 1937.
De kronieken. rekeningen enz. in de archieven der oude Zuid-Duitsche
houtvesterijen bergen menige interessante bijzonderheid van nu verdwenen
wildsoorten. Hier wordt een kleine bloemleZing gegeven van het strijdbare roofwild, beer, wolf en lynx.
De laatste beer viel in 1833. de laatste wolf in 1882. de laatste lynx
in 1815 en daarmede was het weerbare wild van Duitschen bodem ver~
dwenen. Het begrip weerbare jager van die oude tijden is echter weer
in eere hersteld. De nieuwe jachtwet onderwerpt gelijk weleer den aankomenden groenrok aan een vaardigheidsproef en de hartsvanger is weer
het meesterteeken van het groene gilde.
A. B.
Verpflichtungen der Forstwirtschaft gegenüber dem Vierjahresplan, ins
besondcre Wildstand und Vierjahrcsplan. V. Die ter i c h. Silva. 16.

117-122. 1937.
Het vierjarenplan beoogt Duitschland betreffende zijne voedselvoorzie~
ning minder afhankelijk, zoo mogelljk onafhankelijk, van het buitenland
te maken. het tracht daarenboven de voor de productie benoodigde grondstoffen zoo intensief mogelijk in eigen land te mobiliseeren. Een te hooge
wildstand doet aan dit dubbele streven op vele punten afbreuk als daar
zijn: vertraagde verjonging met daaraan verbonden aanwasverlies. be~
schadigingen in kwaliteit en dus waardevermindering, landbouwwildschade met voedselverlies. winterwildvoedering met voedselverlies enz.
Het is duidelijk dat het jagershart ten behoeve van het algemeen belang zal moeten bloeden. Verder is het noodzakelijk. dat de met de uitvoering der jachtwet belaste personen. jagermeesters c,s. door hun beroep
met land- of boschbouw verbonden zijn om een te éénzijdlge opvatting
van hun jachttaak te ontgaan.
A. B.

RUBRIEK 7. Boschbedrijfsregeling (waaronder renterekening en houtmeetkunde).
Die forstliche Buchführing als Grundlage der Leistungs- und Erfolgsprü/ung. Ph. Si e b e r. SUva. 30. 229-232. 1937.
.. Zonder een goede kennis van houtvoorraad en aanwas is het onmoge-
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lijk een bosch goed en duurzaam in te richten" schreef P a u 1 5 C n reeds
in 1795. Inderdaad moet iedere goede opbrengstregeling zich, wil hij
duurzaam zijn. op voorraad en aanwas baseeren.

Alleen is het nu. bijkans 150 jaren later, nog niet mogelijk gebleken
deze waarden nauwkeUrig te bepalen. Dit klemt temeer nu de jaarJijksche
état der Duitsche bosschen met 50010 verhoogd is. Overigens zijn er velen
die beweren, dat het Duitsche bosch dezen tijdelijk verhoogden état best
blijvend kan opbrengen, waarmede Duitschland dan, wat het hout betreft. van het buitenland onafhankelijk zou zijn geworden. Het geldige
bewijs daarvoor zal echter alléén uit de bedrijfsboekhouding. kunnen
blijken.
Men moet erkennen dat de aanwas alléén door de ervaring kan worden
gevonden. De aanwas van een bosch kan op den langen duur niets anders
zijn als zijn opbrengst. De opbrengst moet derhalve goed geboekstaafd
worden en daar mankeert nogal wat aan. Daarom wordt een eenvoudige.
practische. echter tevens volledige boekhouding, bepleit met de afdeeling
als boekingséénheid.
A. B.

Dauerwald und Vierjahresplan. V. Dieterich. Silva. 31. 237-241.
1937.
Mocht de boschbouwer toch eindelijk eens leeren niet altijd weer te
generaliseeren door éénerzljds de prachtige bedrijfsresultaten van een. in
één of ander opzicht eigenaardige. groeiplaats (Bärenthoren. Gaildorf)
zonder meer als ook elders bereikbaar voor te stellen of door anderzijds
de schade welke een 'bepaalde bedrijfsvorm (kaalkap ) op een bepaalde
plaats aanricht ook op andere plaatsen te vreezen en te verwa.chten.
Het .. Dauerwald" gezeur met al wat daaraan vastzit als "Vorratswirt~
schaft", .. Einzelstammpflege", .. Starrimwirtschaft" enz. moet eindelijk eens
uit wezen. evenals· het voordurende verwijt aan onze voorgangers in
het vak. dat zij zoo ..tegennatuurlijk" te werk gingen.
Men beseHe wel, dat het feIt. dat men tegenwoordig tenminste nog
eenigermate aan de grondstofeischen van het vierjaren plan kan voldoen
enkel en alléén te danken is aan die zoo zeer gesmade gelijkvormige
pijn~ en fijnsparkaalkapbedrijven: die deze zelfde voorouders welbewust
hebben aangelegd. aangezien di~ naaldhout immers in dezelfden tijd dubbel
zoovee! ..houtgrondstof" produceert als het voormalige loofhout. Dat was
nog eens ware ..Vorratswirtschaft". waarvan wij nu de vruchten mogen
plukken. Niet dat het kaalkapbedrijf nu weer zoo zeer te verheerlijken
is, alles op zijn plaats.
Het landsbelang is er het beste bij gediend. indien elke groeiplaats
de bedrijfsvorm heeft. die haar past. Zoo wordt een veerkrachtig Dultsch
bosch geschapen. welks verscheidenheid in vorm de beste waarborg is.
dat het de schokken en stooten, die de landseconomie ondergaat en
ondergaan zal. soepel zal weten op te vangen. Zoo wordt ook het
vierjarenplan het beste gediend en niet door het geheeIe Duitsche bosch
in één zelfden vorm te wringen. een vorm die weliswaar op enkel kleine
door de omstandigheden zeer bijzondere bedrijfjes tot succes geleid heeft.
maar welke bedrijfsvorm ook nu reeds op plaatsen waar zij niet past
één .. debacle~vorm·· aanneemt. getuige de vele in "hervorming" zijnde
te forsch gedunde uitgebeende en verknoeide opstanden. waar zooge...
naamd een .. Dauerwald" van moest groeien. maar die nu een bodem...
verwildering vertoonen als nooit te voren. Zulke .. overbelichte" opstanden
zijn vaak erger dan kaalkapvlakten !
Dus niet generaHseeren maar de juiste bedrijfsvorm op de juiste plaats.

A. B.

Tropische Boschbouw.
RUBRIEK 2. Grond en klimaat.
De katastro/ale overstroomingen op Java in het jaar 1861. G. P. K I i ok e r t. Tectona 9, 731-736. 1937.
Hier zijn enkele gegevens vermeld van een sterk abnormalen regenval
in het jaar 1861. die verkregen werden uit officieelc stukken. enkele
dagbladen en enkele boekwerken. Tusschen 19 en 23 Februari van genoemd jaar moet cr een ontzettende hoeveelheid water zijn gevallen over
een grootc oppervlakte van Java; het vermoeden wordt uitgesproken.
dat het 1000 mm zou zijn geweest. Ontzettende overstroomingen waren
het gevolg daarvan, gepaard met groote aardstortingen. waarbij aanzienlijke hoeveelheden slib, zand en steenen werden meegevoerd. Geheele
dorpen verdwenen en het aantal doaden moet verscheidene duizenden
zijn geweest. De materieele schade voor de gemeenschap zou meer dan
10 millioen gulden geweest zijn.
F. W. S.

RUBRIEK 6. Boschhuiskunde.
Inleiding op de 26sfe openbare vergadering de!' Vhabinoi (8/9 Juli,
1937 te B.ndoeng). D,. H. J. Be e kin g. Teeton. 7/8, 473-180, 1937.
Er wordt op gewezen, dat! het vorig jaar eendienstvergaclering der
houtvesters in de Buitengewesten te Bandoeng zou worden samengeroep
pen, die dan gevolgd zou worden door het houtvesterskongres. Door onVOOrziene omstandigheden werd daaraan geen gevolg gegeven. Waar
de vereeniging van hoogere ambtenaren biJ het boschwezen een zekere
vermaardheid heeft in het organiseeren van kongres.sen, heeft de regeering
goed gevonden. dat de houtvesters in de Buitengewesten in dienst werden
opgeroepen voor de bIjwoning van het buitengewestenkongres der Vhabinoi.
.
Toen het einde 1936 dUidelijk werd. dat een algemeene opleving verwacht mocht worden. is met kracht gewerkt. om de reorganisatie van den
dienst van het boschwezen mogelijk te maken. De voorstellen konden
in de begrooting 1938 worden opgenomen en werden door de regeering
aanvaard. Zoo zal het mogelijk zijn. dat over het noodige personeel en
de fondsen beschikt zal kunnen worden voor del ontplooiing van genoemden dienst.
De grondgedachte van de reorganisatie van den dienst van het boschwezen is een meer principieele ordening in territoriale eenheden met een
eigen specialisatie onder behoud van een centrale technischen band.
Als' territoriale eenheden zjjn voorloopig Java en de Buitengewesten
gekozen. Binnen den dienst der bosschen in de Buitengewesten Is gestreefd naar regionale inspekties in aansluiting op de aanstaande gouvernementen'. Hierbij zullen dan komen de regionen Sumatra. Borneo en
de Groote Oost. Een centrale technische band blijft gewenscht. omdat
het boschwezen in hoofdzaak gemeenschapsbclangen behartigt; dan werkt
het boschwezen. in den regel voor een verre toekomst; tenslotte is die
band van belang voor een goede personeels- en arbeidersvoorziening
Omtrent den aard, het karakter van het boschbeheer in de Buitengewesten worden enkele opmerkingen gemaakt. Sinds jaren wordt daaï
een warme strijd om het zoogenaamde domeinbeginsel gevoerd en wordt
het ~eter geacht, dat het boschwezen zich buiten dien strijd houdt. Hoofd-
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zdak is. dat aan het boschwezen het technisch beheer over de bosschen
wordt toevertrouwd. afgezien van de omstandigheid. wie als eigenaar
yan het bosch is te beschouwen.
Bij onderwerpen van algemeen belang is het noodig. dat de beslissingen
in onderling overleg en door algemeen erkend gezag worden genomen.
waardoor de goede onderlinge samenwerking van de betrokken diensten
wordt verzekerd.
In de Buitengewesten vindt men naast landhosschen ook zulke van

rechtsgemeenschappen en zelfbesturende landschappen. Bij het beheer dezer
l'.m.tste bosschen moet het boschwezen in de gelegenheid zijn. alle daaraan
verbonden inkomsten en uitgaven te aclministreeren. om een behoorlijk
overzicht van de doelmatigheid van dit beheer te verkrijgen.
In de zoo uitgestrekte dienstkringen der Buitengewesten (soms vele
malen de uitgestrektheid van Nederland) bestaat- het beheerswerk in
hoofdzaak uit areaals·werkzaamheden, bevordering der partikuliere ex~
ploitatie en advieswerk; het kultuur~ en exploitatiewerk in eigen beheer
treedt in den regel op den achtergrond. Aan het laatste ware de noodige
aandacht te schenken, om zoodoende geleidelijk ervaring op te doen voor
de toekomst. Hierbij zijn de te entameeren gebieden zorgvuldig uit te
kiezen. omdat deze kernen moeten zijn, waaraan ieder jaar kan worden
voortgewerkt en zoodoende een leerschool worden voor den dienst.
De houtvesters uit de BUitengewesten zijn niet naar Bandoeng opgeroepen, om de zienwijze van den hoofd·inspekteur te vernemen, maar
laatstgenoemde hoopt in de debatten van dit kongres veel over het werk
in de afgelegen oorden der Buitengewesten te hooren. Maar aangezien
aan de gedachtewisseling betrekkelijk enge grenzen op het kongres moeten
worden gesteld. worden de daartoe in de gelegenheid Zijnde houtvesters
der Buitengewesten uitgenoodigd, om gedurende enkele dagen den hoofd·
inspecteur te vergezellen op een tournee, om iets van het nieuwere werk
van het boschwezen op Java te zien .
. Na gewezen te hebben op de achter ons liggende 7 krisisjaren. waarin
een groote bezuinigingsarbeid heeft moeten plaats hebben en de dienst
een sobere boschman is geworden. kan vermeld worden, dat de dienst
kerngezond is en paraat is gebleven. Sedert de konjunktuurverbetering,
die aan het einde van het vorig jaar intrad. is de produktie met 750/0
gestegen en reeds dit jaar is weer een batig saldo van ruim een millioen
gulden te venvachten. Men kan weer vol aan den slag gaan en er kunnen
F. W. S.
weer jeugdige medewerkers overkomen.

Toelichting op het praeadvies : opgauen en organisatie uan het bosch·
wezen in de Buitengewesten. mede in uerband met_ de bestuurshcruorming.
A. J. Be ver s 1 u i s. Teetona 718. 181---187. 1937.
[Zie referaat Neder!. Boschb. tijdschrift 11. 449-450. 1937].
Er wordt gewezen op de paradepaardjes van 120 millioen ha bosch en
12 milliard ma rondhout timmerhout, welke in de Buitengewesten aanwezig
zouden zijn. Deze cijfers hebben slechts een zeer betrekkelijke waarde.
In de Buiten-gewesten zijn gebieden, velen cr van zoo groot als Java
(= 4 X Nederland), waarvan de bebossching heel wat ongunstiger is,
dan die op Java en ten aanzien der houtproduktie mag men zeer tevreden
zijn, indien binnen afzienbaren tijd 10 % van die 120 millioen ha loonend
te exploiteeren zijn. daarbij nog aannemende. dat deze 10 % ·in dien tijd
niet geheel verwoest worden. Hierdoor wordt de eisch. om daaraan zorg
en aandacht te besteden. zooveel te klemmender.
Ten aanzien van de exploratie der bosschen der Buitengewesten wordt
cr op gewezen, dat de kennis daaromtrent reeds groot is, maar nog niet
tot algemeen eigendom is geworden.
Het gewestelijk bestuur der Buitengewesten blijft voorloopig· geheel
landorgaan en bij overdracht van het boschwezen heeft men de keuze
tusschcn overdracht aan gemeenschappen van lager orde dan een provincie. of decentralisatie gericht op - en gevoegd naar het gewestelijk
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bestuur van de nieuwe gouvernementen met behoud van het karakter van
een lanclsclienst. Ieder. die bekend is met het karakter der boschbemoeienis.
kiest bier het laatste. Wat er gebeuren moet, als in de Buitengewesten
groote provincies of autonome gouvernementen gevormd ziJn. blijft aan
de toekomst overgelaten.
Nog wordt gewezen op de bizondere omstandigheden. waaronder de
Buitengewesten verkeeren. Sumatra is belangrijk grooter dan Groot·
Brittanje en Ierland; Borneo is zoo groot als Frankrijk; Nederl. Nieuw~

Guinea is zoo groot als Sumatra (= 13 X Nederland); de afstand
Sabang~Merauke is die van I~erlîjn tot Mekka, of van Madrid tot Mos~
kou; de afstand Buitenzorg~Menado is gelijk aan die van Rotterdam
naar Noord·Afrika; de dienstkringen Zuid-Sumatra, Westerafdeeling Van
Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ziJn ieder voor zich
belangrijk grooter dan Java (= -4 X Nederland). Klimaat. gronden. bosschen en andere natuurlijke hulpbronnen, alsmede ekonomische mogelijkheden en ekonomische ontwikkeling ziJn In verschillende streken geheel
verschillend. Hetzelfde geldt ten aanzien van de vele volken en rassen
in de Buitengewesten en de staatkundig-administratieve toestanden in dit
gebied, die een beeld van verwarrende verscheidenheid en veelheid Vertoonen. In dit konglomeraat bij het beheeren en besturen van dit onmetelijke
gebied is het gouvernement van Nederlands Indië de bindende en bevruchtende kracht en de speciale diensten moeten zich hier een plaats
uitzoeken en een weg afbakenen. Men dient hierbij van enkele vaste
beginselen uit te gaan en een vaste lijn te volgen, om niet in den doolhof
te verdwalen en vast te raken. Een van de vele vraagstukken vormt het
beheer van het zoo belangrijke volksbezit der bosschen.
Bij het debat wordt nog medegedeeld. dat de overdracht van het boschwezen- in Britsch-Malakka aan de zelfbesturen een mislukking is geworden
en men daarvan is teruggekomen.
F. W. S.

De taak van het bestuur en de inheemsche rechtsgemeenschappen bij
de intensilJeering van den ladangbouw. Dr. H. J. Fr i ede r ie y. Tectona
718. 488-501 en 679-681. 1937.
Het ladangvraagstuk wordt als volgt omschreven;
"De ladangbouw. welke in het overgrootc deel van de Buitengewesten
"wordt uitgeoefend. brengt een uitputting van den bodem met zich mede.
"welke de bevolking' er toe dwingt voortdurend nieuwe boschgronden
"in bewerking te nemen, de afgeladangde gronden veelal in onproduktieven
"toestand achterlatende. Als gevolg van verschillende oorzaken, (1) de
"gevolgde landbouwmethoden, welke groote gebieden op den duur Van
"iedere produktie uitschakelt, (2) de reserveering van bosschen voor
"hydrologische en exploitatieve doeleinden. (3) de bestemming van gron..
"den voor permanente kultures als rubber. koffie, menjan en ooft, ver ..
"mindert het ladangareaal en geraakt de betrokken bevolking. die daaren.. tegen (4) over het 'algemeen een aanwas vertoont, op deO' duur in
.. ernstige moeilijkheden,"
Om de moeilijkheden van den ladang bouw te keeren, zijn van boschen landbouwkundige zijde aanbevolen; ten eerste een intensieve strijd
tegen het roekeloos branden, opdat het ladangareaal zooveel mogelijk in
stand blijft; ten tweede een snelle "en doeltreffende rebolsatie van pas
afgeladangde terreinen; ten derde moeten de onvruchtbare oude ladang ..
terreinen zooveel mogelijk beboscht worden. Er wordt twijfel uitgesproken of deze zware opgave wel kan worden volbracht. Om hierover een
oordeel te kunnen hebben, dient de plaats van den ladang bouw en in
het bizonder zijn sociaJ.l-religieuze plaats in het gemeenschapsleven der
autochtone bevolking bekend te zijn. Hiervoor wordt een uitvoerig voorbeeld gegeven. dat met eenige plaatselijke afwijkingen in hoofdtrekken
voor den geheelen archipel geldt. Hierdoor wordt een beeld verwekt van
den nauwen band, welke zoowel ekonomisch als sociaal en religieus,
gemeenschap en grond en ook individu en grond verbindt. Ook het bosch
als zooclanig is in deze verhouding in sterke mate betrokken.
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Boschreserveering heteekent voor de ladangende bevolking een veelal
onbegrepen beperking van haar beschikkingsrecht. Haar vrijheid van

grondkeuze vaak grootendeels afhankelijk van

magisch~religieuzc

con~

cepties wordt door boschreserveering aan banden gelegd. Evenzeer zal
het hergeven van, produktiviteit aan de afgeladangde gronden. welke
sinds jaar en dag door het individu aan de goedheid van de natuur
wordt overgelaten en' welke gronden terugvallen aan de gemeenschap.
door deze laatste en door het individu als strijdig met de van ouder
op ouder overgeleverde landbouwmethode met argwaan en tegenzin
worden bezien.
Op den voorgrond stellende. dat om verbetering in het ladangvraagstuk
te verkrijgen, dwingend zal moeten worden opgetreden, wordt gewaar..
schuwd tegen het in het leven roepen van papieren maatregelen. Het
vaststellen door de Overheid van keuren en reglementen en het aan~
stellen van politie zal weinig uitwerking hebben. Daarentegen, zal men
iets kunen bereiken door de kleinste inheemsche rechtgemeenschappen
dat werk op te dragen. Het bestuur hiervan kan regelen uitvaardigen,
welke diep ingrijpen in de sociale. ekonomische en religieuze landbouw~
tradities der bevolking, zonder dat een leidelijk verzet daartegen te
vreezen js. Deze materie behoort tot het eigen huishouden der inheemsche
rechtsgemeenschappen en er is geen ander orgaan voor de betrokken
bevolking, dat meer aanvaardbare voorschriften zal kunnen geven, omdat
genoemd bestuur deel uitmaakt van de eigen gemeenschap, de tradities.
nooden en behoeften kent en zelf onmiddellijk belanghebbend is. Alle
bezwaren. die menl hiertegen zou kunnen aanvoeren, moeten vervallen.
indien men bedenkt, dat het echte volkshoofdengezag nog steeds de meest
hechte pijler is van de geheele bestuursorganisatie der Buitengewesten
en dat deze volkshoofden in de besturen der inheemsche rechtsgemeen~
schappen grooten invloed hebben.
In nauwe samenwerking met het boschwezen en den lahdbouwvoor..
lichtingsdienst zal het Europeesch bestuur de volkshoofden ten aanzien
van het landangvraagstuk krachtige doelbewuste leiding behooren te
geven. Men uil moeten beginnen met de bestuurders, die wat gezag en
ontwikkeling betreft tot de zeer goede volkshoofden behooren en in hun
gebied zal zoowel door boschwezen, landbouwvoorlichtingsdienst. als
door het Europeesch bestuur onderzocht moeten worden. welke maat·
regelen noodig zijn en ingevoerd kunnen worden en na verkregen over~
eenstemming, zullen genoemde bestuurders daarvan op de hoogte gebracht
moeten worden. om ze geleidellJk over te brengen aan de bevolking.
Eerst daarna kunnen desbetreffende verordeningen in het leven geroepen
worden. Dan komt nog een moeilijke periode, om de bevolking op soepele
wijze te, brengen tot naleving der verordeningen. Is eenmaal met uitge..
zochte inheemsche gemeenschappen een begin gemaakt en heeft men
daarmee ervaring opgedaan. dan kunnen de betreffende voorschriften
geleidelijk 'voor alle gemeenschappen van kracht worden.
De: oplOSSing 'van het ladangvraagstuk zal van de inheemsche rechts~
gemeenschappen groote geldelijke offers eischen. Deze zullen moeten bij~
dragen in de kosten, welke het Land zal maken door het ter beschikking
stellen van personeel enz. Daarom zullen zij ook aanspraak mogen maken
op de inkomsten uit alle bosschen in hunne beschikkingskringen.
Bij het debat blijkt. dat inleider &voorstander is van de vonning van
boschreserves, welke noodzakelijk worden geacht. Ter verkrijging van
spoedige resultaten wordt het uit een praktisch oogpunt wenschelijk ge~
acht. dat van de' Inlandsche hoofden en de bevolking de drang naar
verbeterIng in zake den ladangbouw moet uitgaan. Het technisch beheer
der bosschen moet in handen blijven van het boschwezen.
F. W. S.

Toelichting op het praeadvies : de boschexploitatie in Z.O. Borneo.
Ir. W. A. P. de Boe r. Tectona 718. 653-659. 1937.
Dit praeadvies verscheen in Tectona 516, 410-425. 1937 en het re~
feraat in het Nederl. boschbouw tIjdschrift 11. 448-499. 1937.
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Te-r aanvulling wordt de vraag beantwoord: "welke wegen moeten
..worden ingeslagen. om de met het exploitatiebedrijf in Oost~Borneo
"bereikte resultaten te bestendigen en zoo noodig nog te verhoogen."
In de eerste plaats een wett!lijke regeling van den: dienst van het
boschwezen in de Buitengewesten. waarin de algemeene boschpolitiekeen beheersprincipes worden. vastgelegd. Hierop aansluitende moeten de
hoofden van gewestelijk bestuur (later de gouverneurs) voorschriften
vaststellen ter bereiking van het groote doel. dat de bosschen ten bate
van het algemeen belang worden beheerd en benut.
Reeds dadelijk dienen in de bestaande voorschriften die verbeteringen
te worden aangebracht. waarvan de wenschelijkheid in de afgeloopen
jaren is gebleken.
In de tweede plaats komt ter sprake de mogelijkheid van de vermIndering der }apansche belangstelling voor de houtexploitatie in OostBorneo. Voorloop1g wordt die mogelijkheid niet groot geacht. maar wel
komt het gewenscht voor. om te trachten andere belanghebbenden voor
deze exploitatie te interesseeren. Dit kunnen zijn verschillende hout~
import-firma's in Hongkong en Shanghai. maar ook verschillende Nederlanclsche of Nederl.Indische belanghebbenden. Hiervoor wordt het boschwezen in de Philippijnen en in Britsch Noord-Borneo ten voorbeeld
gesteld.
Als derde punt wordt gewezen op de zeer moeilijke en riskante onderneming. om een groot exploitatiebedrijf in deze afgelegen en verlaten
streken te beginnen. Men is daarbij aangewezen op den invoer van inheemsche arbeidskrachten van elders. waarbij de ondernemer te maken
krijgt met de vaak overdreven eischen der arbeidsinspektie. Naast sociale
eischen betalen de boschexploitatie maatschappijen een aanzienlijk bedrag
aan andere openbare diensten in den vorm van baken en loodsgelden.
havengelden. kadehuren. goederengcId, invoerrechten voor machineriën
en transportmiddelen te land en te water, toelatingsgelden voor uitheemsch
Aziatisch werkvolk enz. Deze fiskale heHingen drukken als vaste lasten
zwaarder op het bedrijf dan de eigenlijke houtretributie en het Zou wel
eenigszins vreemd aan doen. indien het bedrijf zou moeten worden op~
gegeven. omdat de vaste lasten daartoe zouden noodzaken.
In Indië zijn de belastingen hoog. hooger dan in de meeste omringende
Engelsche en Amerikaansche kololiën en onze inspekteerende ambtenaren
zijn veel te precies. te vasthoudend en te formeel.
Voor het buitenlandsch kapitaal maakt dat bij zijn over.vegingen veel
uit ten opZichte van de mogelijkheid. waar zich voor de houtexploitatie~
bedrijven te interesseeren. Een verlaging van de fiskate lasten is dringend
F. W. S.
noodig.

RUBRIEK 7. Boschbedrijfsregeling.
I nfJentarisatie en inrichting van de fJeenmoerssbosschen in het panglonggebied vsn Sumatra's Oostkust. M. Se wan don o. Tectona 7/8.
6~79. 1937.
Reeds meer dan 60 jaren geleden trof men langs de kusten van Sumatras Oostkust pang long
Chineesche timmerhoutaankapondernemingen aan en sinds tientallen van jaren worden door deze bedrijven groote
hoeveelheden hout naar Singapore uitgevoerd. In de jaren voor de krisis
bedroeg deze uitvoer ruim 400.000 ma per jaar, deze is toen sterk gedaald. maar voor 1937 wordt ver.vacht. dat de uitvoer het vroegere
gemiddelde sterk zal overtreffen. Ongeveer 70 % van den uitvoer is af·
komstig van de afdeeling Bengkalis van de residentie Sumatras Oostkust.
In hoofdzaak leveren deze panglongs het zachte timmerhout.
Boschbouwkundig was men tot voor kort in het onzekere of deze
exploitatiewijze de duurzaamheid van het bedrijf niet in gevaar bracht.
Zelfs bij benadering kende men de uitgestrektheid van het voor exploitatie geschikte terrein niet en betreffende de hoeveelheid staande hout~
massa, het regeneratie-vermogen der bosschen en den jaarlijksehen bijgroei
was men geheel in het onzekere. Was men vroeger overtuigd van de
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onuitputtelijkheid van de vcenmo,;:rasbosschen. al spoedig ·en steeds meer
stemmen gingen op, om op een nader onderzoek aan te dringen'~ Het
is kort geleden, dat inleider met een meer intensief onderzoek dezer'

bosschen werd belast.

•

In het onderzochte gebied wordt bijna overal langs de kust een min
of meer breecle vloedboschgordel aangetroffen. Daarachter liggen de veen~
moerasbosschen. die tot het midden der eilanden reiken en op den vasten
wal zich dikwijls tot eenige honderden kilometers het land in uitstrekken.
De veenlaag in deze moerassen neemt landwaarts gewoonlijk vrij snel
in dikte toe. Op een afstand van een paar km van de kust is de veen~
diepte meestal reeds 4 m en meer. De strook achter de vloedbosschen.
waar de veenlaag niet dikker i~ dan eenige decimeters. is geschikt voor
landbouw en iets verderop, waar de veenlaag dikker is, schijnt alleen
hevea en ananas nog te gedijen. De bevolking heeft hier het veenmoeras~
bosch dikwijls tot eenige km van de kust verdrongen.
De boomsoorten vertoonen dikwijls alle uiterlijke kenteekenen van aan~
passing aan den moerassigen veenbodem, die voor een groot gedeelte
van het jaar onder water staat. Men ziet hier de meest grillig gevormde
wortellijsten en steltwortels. terwijl de bodem bedekt is met ademwortels
van den meest uiteenloopentlen vorm. Het aantal soorten. dat zich tot
hoornen van eenigzins behoorlijke afmetingen kan ontwikkelen. zal on~
geveer honderd bedragen, waarvan de helft vrij algemeen wordt aan~
getroffen.
De bosch gesteldheid gaat meestal naar binnen toe geleIdelijk achteruit;
verschillende soorten worden minder veelvuldig, terwijl andere soorten
hun plaats innemen. Ook de dikte der boomen neemt geleidelijk af en
ten slotte heeft men een dunstammig, zeer ijl bosch.
Het gedeelte van het panglonggebied. dat gelegen is tusschen soengei
rivier Boekitbatoe tegenover Bengkalis tot aan de grens van Indragiri,
werd onderzocht. Dit gebied omvat een kuststrook van 10 kni breedte
óp den vasten wal van Sumatra, benevens de daarvoor gelegen eilanden~
groep, bestaande uit 6 grootere en verschillende kleinere eilanden. De
gevolgde werkwijze is. als volgt. Op afstanden! van 5 km van elkaar
worden loodrecht op de kust looplijnen uitgezet, die zoover deorleopen,
dat zekerheid bestaat, dat achter het onderzochte gebied geen exploiteerbare bosschen meer zijn. De boschbeschrijving heeft plaats langs deze
looplijnen. Waar deze door bosch gaan. dat per ha meer dan 40 rn-'J. van
de meest gezochte soorten bevat. of een totale houtmassa van meer dan
60 m3 , berekend voor de boomen met een diameter van 35 cm en meer,
heeft een houtmassa~opname plaats in een strook ter breedte van 5 m
rechts en 5 m links van de as. Dit zijn proefbanen.
Er werden in het geheel 174 looplijnen uitgezet met een tàtale lengte
van 1219 km. waarvan 406 km (= 406 ha) a1s proefbaan werden op~
genomen. Bij een oppervlakte van 156.000 ha kapbare bosschen bleek
de totale houtmassa 19 miljoen m3 te bedragen, d.i. ruim 120 m3 per ha
(dit is hout met een diameter van 35 cm en hooger). Hiervan behoeren
85 ma tot de meest gezochte 3e kJ. houtsoorten, 20 m3 tot de overige
3e kJ. houtsoorten en 15 m3 tot de Ie en 2e klasse houtsoorten. Hieruit
volgt na afleiding een timmerhoutopbrengst van 70 m:i per ha. dat goed
overeenkomt met de gemiddelde opbrengst der in bedrijf- zijnde panglongs.
Van een totale oppervlakte van bijna 800.000 ha is van belang de
oppervlakte van het voor exploitatie geschikte areaal der veenmoeras~
bosschen. ruim 330.000 ha. Rekenende met een omloop van 60 jaar zou
normaal 5.566 ha per jaar gekapt kunnen worden met een jaarlijksche
opbrengst van 389.620 m3 • In de jaren voor de krisis werd hier rond
300.000 m3 gekapt. zoodat wel blijkt. dat er een voldoende reserve aan~
wezig is, indien tijde1ijk de kap boven die hoeveelheid wordt opgevoerd.
Door de groote uitgestrektheid van het .areaal. de enorme voorraden
en de eigenaardige eischen van de exploitatie wordt een volledige lnrich~
ting der bosschen met een regeling van het bedrijf naar plaats en tijd
overbodig geacht. De uitkomsten der boschverkenningen en de inven~
tarisatie zijn een voldoende leiddraad voor het beheer voor de aanwijzing
der uit te geven arealen.
F. W". S.
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