Tropische Boschbouw,
RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde.
Landschaftstypen ven Ncuguinéa. (Ontleend aan K B o,h r e ~ Physische Landes~
kunde voor British..Neuguinea. Diss. Frankfurt a. M. 1939). Z. f. Weltfw.• 7/10.
139-441. 1941.·
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Het oerbosch van de vochtige laag~Iakte wordt met den naam van .. moerassige
Westen en om de Golf van Papoea neemt ze e,en enorme'
woudvlaktc" betiteld. In
uitgestrektheid in, in 't Oosten is ze beperkt tot.de rivieroevers en een smalle kustvlakte.
De hoofdopstand wordt gevormd door Casuarina en ArtocarpuS -sp. en Araucariaceae
en Ficus sp. met hun enorme luchtwortels. Aan· de oevers der rivieren. waar ze over
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meer licht beschikken komen o.a. voor woudreuzen als ilimo (Octomelus sumatrana)
en Pterocarpus indlcus. Onder dit bovenscherm groeien boomen van geringere hoogte
als verschiJlende Diospyros sp.. (ebbenhout), Pisoni~ en versclIiUencle palmen.
De benedènste gordel van het gebergtebosch bevat al veel minder soorten en is
gekenmerkt door het optreden van Ch. Junghuhnii, hoomvare.ns en epiphyten, waaronder
prachtige orch~peeën. Haar uitgestrektheid' is nog grooter dan het moerasbosch. Samen
nemen deze beide boschformaties zeker drie kwart van geheel Papoea in.
Veel geringere uitgestrektheid heeft de bovenste gordel van het gebergtebosch ; de
benedengrens ligt bij 1400--1800 m. de bovenste daar waar de ~tmosfeer nagenoeg
altijd met ~terdamp is verzadigd.Karakteristiek zjjn bepaalde ·coniferen, zooa1s Arau..
caria Cooninghamii en Quercus sp. Het aantal soorten is sterk teruggeloopen. Daar..
boven komt het echte moshosch, dus waar het gebergte altijd in nevel gehuld i~. De
'vochtige atmosfeer is zeer gunstig voor de ontwikkeling van mossen en algen en alle
boomen zijn dan ook met een dikke laag erv~ bedekt. Door de vorming. van stelt..
'wortels trachten' de zwaar belaste boomen steun te vinden ~ de hoogte der boomen
. is trouwens sterk afgenomen (7-8 m). Pandanus sp., boomvarens en bamboes vallen
nog het meest op en ver,der Rhododendrons. Na een _paar droge dagen droogt het
mosclek echter zeer snd uit en het vormt clan een zeer brandbare massa.
Boven de 3000 m krijgen we een alpine-vegetatie met veel grasgroci. Van, veel
grooter Uitgestrektheid zijn de grasvlakten echter in de regenschaduw van het gebergte,
de zoogenaamde grashoogvlakten of grashellingen. B 0 h re r meent, dat deze grasvlakten de natuurlijke vegetatie vormt en moet toegeschreven worden aan den geringen
neerslag. Referent meent echter op grond van wat hij zag in centraal Sumatra, dat
moge wellicht plaatselIjk ~k als gevolg van de grondgesteldheid nooit boschvegetatie
hebben voorgekomen! de grootste uithreidingl. der grasvlakten wel degelijk een gevolg
is'van de brandcultuur der inlanders en van de uitoefening van de jacht. Ook Lane
p. 0 0 I e, die deze terreinen doorkruiste is' dezelfd~ meeDing toegedaan.
Vooral in het centrale gebergte, met name op liet Purariplateau, komen deze gras·
vlakten voor. Merkwaardig is, dat 1? 0 h r e r o,a. mededeelt, di~.t de bevolking daar
voor de brandhoutvoorziening Casuarina aanplant; deze boomsoort schijnt er dus wel
te willen gr~ien. Neerslagcijfers noemt hij" trouwens niet en ik vennoed. dat deze niet
zoo 1aag\ zijn. dat natuurlijke boomgroei .onmogelijk zou zijn. De natuurlijke verjonging
is natuurlijk in een dergelijke dichte grasvegetatie, die bovendien' aanhoudend afbrandt,
zeer moeilijk. In streken met wat meer neerslag krijgt men een savannelandschap.
Men vindt er dezelfde hoornen als in Noord..Ausu:alië. Karakteristiek is de Eucalyptus.
die er ongeveer 15 m hoog wordt. "
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Groot zijn in Papoea de moerassen, vooral grasvlakten komen er veel in voor. Op
ondiepe plekken vindt men de sagopalm, die, voor de voeding van de bevolking van
zoo groot belang. is. In de delta's der rivieren treft men natuurlijk de mangroven aan.
Uit hetgeen in het. Zeitschrift für Weltforstwirtschaft over de studie van B 0 h 'r e r
wordt medegedeeld. {krijgt men den indruk. dat onze kennis er ruet zeer door wordt
verrijkt. Ze is niet te vergelJjken met de zeer gedocumenteerde publicaties van La n e
Pool e over de bosschen in Australisch Nieuw·Guinea, welke publicaties een twintigtal jaren vroeger verschenen:
t
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Malaria und Fot'stwirtSi:haft. 'M a 1 c: olm Wat S 0 n (ontleend aan Geogr.

161-172. 1912) Z. f. Weltlw. 7110. 131, 1914.
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Uit deze studie blijkt nogmaals, dat het vraagstuk van den samenhang tusschen bosch
en malaria niet schematisch kan worden opgelost en dat nader onderzoek zeer gewenscht
is. Het blijkt. dat de verbreiding van de malaria of liever van de twee Anopheles 500r·

( ten. die de ziekte overbrengen. in verschillende landen op zeer verschillende wijze van
de begroeiing met\bos,ch afhankelijk is. Zoo komen op Maldkka in de dichtbegroeide
mangroven geen gevaarlijke anopheles soorten voor. Waar er echter hiaten in de be·
groeiing komen, verschijnt Anopheles urnbrosus. Wordt de mangrove geveld. dan ont·

wikkelt zich weer A. sundaicus; beide SOOrten brengen de malaria over.
Eerst bij behoqrlijke drooglegging van de moerassen zijn deze streken weer vrij van
de ziekteLte maken. De bewoude heuvelstreken aan de kust zijn eveflzoo gevaarlijk, daar
hier de A. umbrosus voorkomt. l::Iet bewoude gebergte in 't binnenland {s echter ma..
lariavrij. Wordt in beide gebieden (heuvel~ en bergland) het bosch geveld. dan ver..
schijnt een derde soort de A. m~culatus. Deze leeft in den zormeschijn. zelfs hij de
hoogste riviertjes in 't [ehergte. De A. maculatus kan malaria infecties veroorzaken,
ook _als op mijlen afstand geen moeras te vinden is.
/ ,Op Sumatra vond Wat s 0 n de malaria uitsluitend tot de mangrove beperkt. op de
Philippijnen daarentegen is de mangrovezone. in tegenstelling met Java en Sumatra
malariavrij.
,"
"~
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In. Indië zijn de maatregelen tot voorkoming èn bestrijding der ziekte. evenmin als de
onderzoekingen die daartoe leiden. nog niet afgesloten. Het is echter merkwaardig, dat
door aanplant van wilde rhododendrons of andere wilde struiken, verdwijning van de
malaria werd bereikt. Men heeft hier op deze wijze reeds een groot gebied gesaneerd.
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Die Arbeiterlragc in der Forst.. und Holzwirtschalt Westafrikas. Fr ie der i c h
Leschner. ,2. f. Weltlw. 11112,560-564,1933.
"
In het r:eferaat over het artikel" "Die Möglichkeiten der kunftigen Holzversorgung
Europas aus den aequatorialen Westafrikas" van Dr. C,e rm a k (N. B. T. B. 349352, 1943) werd er op gewezen., dat enkele moeilijkheden, waaronder het arbeiders
vraagstuk. onderschat waren.
,
Le,sc.hner. die gedurende lamjen tijd in West~Afrika werkzaam was. komt op het
artikel van eer mak terug ,en wijst erop. dat het bij een. verhooging van de productie
tot het 15 à 20 voudige niet mogelijk zal. zijn langs den do_or Ce r mak aangegeven
weg de noodige arbeidskrachten te verkrijgen. Zelfs in Kameroen. dat nog het dichtst
bevolkt is, zal dit niet gaan. daàr er slechts 20.000 arbeiders voor het boschhedrijf be..
schikbaar zijn. Voor ,Gahoen zijn de omstandigheden nog ongunstiger. Deze kolonie
. -heeft slechts 400.000 inwoners en een groot deel daarvoo"t zal door de snelle opkomst der
inheemsche landbouw (cacao) op de Noordkust, voor het zware boschwerk nooit te vin..
den zijn. Uit de andere districten zullen ,op zijn hoogst 15.000 tot 17.000 man vrij ko..
men, terwijl het door CelTmak uitgewerkte vijfjarige plan er 180.000 elscht. Evenzoo
zijn in de naburige gebieden geen arbeidskrachten te vinden. '
.
Ook lijkt Les c h n e r het transportvraagstuk, zoowel van het bosch naar de kust als
van de haven 'naar Europa. onvoldoende onderzocht. Het voorstel om met houtvlotten
te transporteeren, zooals de Amerikanen in den StilIe.q Oceaan doen. acht hij voor..
loopig voor den Atlantisehen Oceaan niet aan te bevelen. daar men steeds de ontstui..
ruige Golf Van Biskaje zal moeten passeeren. Transport van houtvlotten heeft den Rus.sen in de Noordelijke Ijszee. en in de Oostzee slechts teleurstellingen 'gebracht; ge~
heele houtvlotten gingen verloren. En er is geen sprake van, dat in Kameroen, bij ge..
hrek aan vlotbare rivieren, de bestaande spoorwegen het verhoogde kwantum zullen
kunnen vervoeren. Ook de uitvoerhavens hebben daarvoor onvoldoende capaciteit.
J
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Uebet' bisherige Waldbautätigheit im tropischen RegenwBlde. Dr. A. Fr anc k e.
Z. f. Weltfw. 7110. 111-128, 1911.
,
lil het referaat - N.B.T. 9. 270-272. 1944 - van dit artikel moet in de 9de regel
van de derde alinea op bladzijde 272 in plaats vaD Fluit worden gelezen: van Tu y J.
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