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SAMENVATTING.
Dit verslag handelt over een studiekartering die gedaan is in het zogenaamde "Binnenland" van Suriname.
Het gekarteerde gebied met een oppervlakte van 10.2^0
ha ligt volledig in het Residuaire landschap van Suriname en wel in het distrikt coramewijne / Marowijne.
Over het algemeen kan dit landschap worden onderverdeeld in vier sublandschappen t.w.:
SChist-heuvellandschap
Graniet-Schistheuveilandschap
Rosebel-landschap
Rivier- en kreekdallandschap»
Het Rosebel- landschap is slechts met enkele kleine
oppeirvlakken vertegenwoordigd in het gekarteerde gebied,
vandaar dat het samengetrokken is met het GranietSchistlandschap. Het klimaat van het gebied kan gerekend
worden tot de Ax.-type (Koppen).
Het moedermateriaal bestaat uit schisten en granieten
van pre-cambrische ouderdom, enkele recentere sedimenten in de kreekdalen en pleistocene (para en/of Lelydorp) en recentere afzettingen langs de rivieren.
Het gebied heeft overwegend een tropisch regenbos.
In hoofdstuk 5 zijn de legenda's van de twee sample
strips en de overzichtsbodemkaart vervat, terwijl voor
de overzichtelijkheid ook de verkorte legenda's zijn
toegevoegd, die ook op de desbetreffende kaarten voorkomen.
De klassificatie van de gronden heeft plaatsgevonden
volgens het U.S.D.A,-systeem,.7th Approximation 1967.
Vanwege gebrek aan chemische en fysische gegevens is
de klassificatie voornamelijk gebaseerd op veldgegevena•
Op grond van enkele aannamen, b.v. dat de C.E.C, kleiner dan 16 meq per 100 gram klei is, werd de "oxio-horizon" de meest voorkomende diagnostische horizont.
Het veelvuldig aanwezig zijn van de ochrio epipedon,
in tegenstelling tot de umbrlc epipedon was ook opmerkelijk.
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De meeste gronden behoren tot de Orde der Oxisolen,
terwijl enkele Inceptisolen, vooral in de kreekdalen
aanwezig zijn. De (sub) recente afzettingen langs de
rivieren (para en/of Lelydorp-afzettingen) hebben vermoedelijk een argillic horizon en behoren tot de Ultisols •
Ten aanzien van de genese kan gesteld worden dat de belangrijkste boderavormende processen die in het Residuaire landschap van Suriname werkzaam zijn» of waren, zijn:
a) plinthisatie
b) ferrallitisatie
c) podzolisatie
Bodemchemisch zijn de residuaire gronden vrij arm, terwijl de bodemfysische eigenschappen meestal vrij gunstig
zijn. De eventuele landbouwkundige aktiviteiten in het
gebied moeten vanwege de relatief goede eigenschappen
van het graniet-schist-heuvellandschap (vlakkere topografie en minder concreties) in eerste instantie tot dit
landschap beperkt worden.
In de bijlagen zijn opgenomen de Overzichtsbodemkaart (l:40.000), twee semi-detail bodemkaarten
:
(1:10.000) en diepboorraaien (^x).
SUMMARY.
This report deals with de results of a Soil Survey
done in an area belonging to the so-called "Interior"
of Surinam.
The surveyed area is completely located in the "Residual
Landscape" of Surinam in the districts of Commewijne /
Marowijne.
This landscape can be divided generally in four sublandscapes e.g. the schist-hilly landscape
the granite-schist hilly landscape
the rosebel-landscape
the river- and creek valley landscape.
Due to the small occurrences of the Rosebel-lancJecape,
this landscape has been included under the graniteschistslandscape.
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The climate of the area belongs to the A^-type (Koppen).
The parent material consists <bf .pre-cambrian schists
and granites, some recent sediments, especially in the
creek valleys, and pleistocene and more recent deposits
along the rivers.
The vegetation is mainly a primary tropical rainforest.
The classification has been done according to the
U.S.D.A,-system, 7*h Approximation 1967»
Due to lack of chemical and physical data the classification has been based mainly on fielddata.
The most soils belong

to the Oxisols, some to the

Inceptisols (creek valleys), and to the Ultisols (pleistocene deposits).
The genesis is mainly the result of the following processes e.g. plinthization, ferrallitization and podzolization.
An agricultural evaluation has been given in chapter 8.
A Reconnaissance Soil Map (scale of 1:40.000), two
Semi-Detailed Soil Maps (scale of 1:10.000) and four
cross-sections have been included in the Appendices.
INLEIDING
2.1.

Opdracht studiekartering
Door het Hoofd van de Dienst Bodemkarèering
Suriname werd mij via Ir.w. van Vuure in Augustus
1970, de opdracht gegeven om een studiekartering
uit te voeren in het gebied, gelegen aan de rechteroever van de Commewijnerivier vanaf + 1 km
van de Mapanekre«k stroomopwaarts. De kartering
was een onderdeel van de te vervaardigen bodemkaart (1:100.000) van Noord - Suriname.

2.2.

Ligging van het gebied
De aanduiding van het gebied is voortaan Java Oost of afgekort door de bij de D.B.K. gangbare
code JAO en ligt deels in distrikt Commewijne

-7en deels in distrikt Mex'owijnö. Hot gebied woryjt
op de topografische kaart 1;40.000, uitgegeven
door het Centraal Bureau Luchtkartering, 1 druk
1966, blad 23^, ten noorden begrensd door koOrdinaat 920 en ten zuiden door koOrdinaat 912.
De westgrens loopt langs de rechteroever van de
Comi.iewijne en de Klein - Commewijnerivier (tussen
de eerder genoemde koördinaten). De oostgrens wordt
gevormd daor koOrdinaat 425. De grootte van het
gebied bedraagt ruim 10.240 ha.
Beschikbaar materiaal en vervaardigde kaarten
Het gebied werd via een overzichtskartering in
kaart gebracht (l:40.000). Wegens de goede korrelatie tussen de geomorfologie en bodera werd gekozen voor de sample-line en sample-strip methode.
In twee van te voren gekozen gebieden werden
sample-strips aangelegd. Het doel van de sample
areas was om in representatieve terreingedeelten
de basis te leggen voor de kaart legenda.
Ter beschikking stonden:
a.

de C.B.L.-bladen

b.

23A en 23B (1:20.000)
luchtfoto's + 1:40.000. (opname 194?)

c.

werkkaart

15*^ en 23^

Run 13
Run 14
1:40.000

(l;40.000)

no. 788 - 793.
no. 794 - 799.

Van het gebied werd een overzichtsboderakaart
vervaardigd, in de schaal 1;40.000 en van twee
terreingedeelten een scmi-detailkaart 1:10.000.
Van twee diepboorraaien werden dwarsdoorsneden
vervaardigd. Vanwege de vertikale overdrijving
(50x) werden de dwarsprofielen onduidelijk en
onoverzichtelijk. Om wat duidelijkheid te brengen
werd op gedeelten van de diepboorraaien een kleinere overdrijving (lOx) toegepast. Tevens werd
van het gehele gebied een lijnen en lokatiekaart
gemaakt, (zie bijlagen)
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WERKMETHODE EN WERKSCHEMA
3.1»

Luchtfoto-analyse
3.1.1. Inleiding
Bij de bodemkartering spelen luchtfoto's
een belangrijke rol. Vele elementen en
kenmerken zichtbaar op luchtfoto's hebben
een korrelatie met bodemeigenschappen.
Daarom kunnen ze van nut zijn bij de globale bepaling van bodemgrenzen. Deze elementen kunnen op een bepaalde manier gekorreleerd zijn met de bodem t.w.:
a» elementen met een direkte relatie tot de
bodem b.v. drainage patroon.
b. elementen die een aanwijzing zijn voor
bepaalde bodemvormende factoren.
b.v. verschillen in helling en reliëf.
c. elementen die duiden op bodemverschillen, vegetatie kan een voorbeeld hiervan zijn.
Vaak bevat een element twee of zelfs drie
van deze mogelijkheden in zich. Dit houdt
niet in dat foto's ons kunnen helpen bij
de beschrijving van bodems.
Uiteraard is veldwerk hiervoor noodzakelijk.
Naast de verschillende voor- en nadelen
die het gebmiik van luchtfoto's ten behoeve van de bodemkunde heeft, l^n gesteld
worden dat het gebruik van luchtfoto's
een enorme tijdsbesparing betekent voor
de bodemkartering en de rol die het speelt
in het algemeen toeneemt, wanneer de schaal
van de te vervaardigen bodemkaart afneemt.
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Toegepaste methode bij de analyse
Er zijn bij de analyse van luchtfoto's
verschillende methoden te wetens

patroon

analyse ( E . pattern analysis), analyse
van afzonderlijke elementen ( E . element
analysis), de fysiografische analyse ( E .
physiographic analysis) en de fysionomisch
analyse ( E . physionomic

analysis).

Van de luchtfoto's, 1:10.000, werd
foto-analysekaart

een

(l:40.000) gemaakt.

Gebruik werd gemaakt van de fysionomische
analyse~methode en getracht werd een kombinatie te maken met de fysiografische
analyset-methode.
Op grond van deze kombinatie werden de vol
gende legenda punten op de

analysekaart

onderscheiden:
Laag gelegen vlak gebied met weinig relief
verschillen.
(VeïTmoedeli jk rivierdal land schap)
1.1.

Ongelijl<matig vrij grofkronig
bos met een sluiting van 5 0 ^ .

1.2.

Fijnkronig bos (sluiting

75fo)m

1.1. en 1.2. zijn vermoedelijk
oeverwallen.
2.1.1.

Overwegend fijnkronig bos

(vemoe-

delijk laagterras).
2.1.2.

Fijnkronig bos met een sluiting
van 5 0 ^ (vermoedelijk laagterras).

2*2.1.

Fijnkronig bos

(waarschijnlijk

middenterras).
2.2.2.

Grofkronig hoogbos

(waarschijnlijk

middenterras).
3.1.

Fijnkronig b o s .

3.2.

Grofkronig b o s .
3.1. en 3*2. zijn vermoedelijk
kommen.
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Heuvellandschap met ondiep ingesneden
dalen.
4.1 il. Grofkronig gemengd hoogbos (vermoedelijk ongebleekte plateaus van het
Zanderij landschap).
4.1.2. Als 4.1.1. alleen is de sluiting
hier ongeveer 75^»
4.2.1. Fijnkronig tropisch regenbos (vermoedelijk gebleekte plateaus van het
Zanderij landschap).
4.2.2. Savanne vegetatie (vermoedelijk op
gebleekte

plateaus)

4.2.3« Geringe vegetatie (vermoedelijk op
gebleekte
De

plateaus)

vermoedelijke gebleekte plateaus

komen geïsoleerd voor.
Heuvellandschap met ondiep ingesneden dalen,
(vermoedelijk Graniet- schist heuvellandschap) •
5.1.1. Residualre toppen met een steile helling; grofkronige vegetatie.
5»1.2. Als 5»1«1» alleen met een fijnkronige vegetatie.
5»2,1. Als 5»1«> maar de helling is flauwer;
vegetatie is grofkronig.
5.2.2. Als 5*2.1., alleen met een middelgrof
bos .
5«2.2. Ruggen en koppen.
5*2.3» Als 5*2.1. alleen met een fijnkronig
bos.
6.1.

Kreekdalen.
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3.1»3« Opmerkingen.
Bij de samenstelling van de legenda en zeker bij de beginfase van de analyse had ik
te kampen met een gebrek aan tijd en onbekendheid raet het gebied» Het veldwerk moest
volgens planning beginnen, hetgeen inhield
dat de analyse gestopt moest worden»
Vandaar dat de opzet van de legenda zo
rigoreus is. Bovendien waren de beschikbare
foto's vrij slecht. Met name waren ze te
oud (19^7) en onduidelijk (wolken velden
e.d « ) .
Het doel wat beoogd werd is min of meer bereikt, namelijk een globale bepaling van
de boderagrenzen. Het is gebleken dat bepaalde legenda punten moesten uitvallen»
Een voorbeeld hiervan is dat het veronderstelde zanderijlandschap in feite niet voorkomt, maar dat hiervoor in de plaats zich
de Rosebel-Serie bevindt, (zie 6.3»2.)
Veldvj^erkzaamheden.
Op 9 september 1971 werd een aanvang gemaakt met
de veldwerkzaamheden. Dit hield onder andere in het
uitzetten van lijnen, die op de analyse-kaart
waren geprojekteerd, met een zakkompas, het kappen
van deze lijnen, het opmeten en het piketteren
van deze lijnen om de lOOm. Gezien het feit dat
de routine opnamen minder tijdvergend '. waren dan
het kappen werd besloten de kapploegen een voorsprong te geven»
Na het kappen en piketteren van ongeveer lO.OOOm
aan lijnen (in totaal moest er 57,500m gekapt
worden) werd een aanvang gemaakt met de opnamen.
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Waar mogelijk werden de lijnen eerst op de lucht
foto's vastgelegd. Eerst werd in Sample-area I,
met een oppervlakte van ruim 115 ha, een diepboorraai uitgeboord. Geboord werd tot een maximale
diepte van 5.20m, afhankelijk van de stenigheid
en eventuele natte ligging. De lengte van deze
diepbcorraai bedroeg 4800m, waarvan 2000m ten behoeve van Sample-area I en 2800ra ten behoeve van
de overzichtsboderakaart. Hierna werd Sample-area I
uitgekarteerd middels boringen om de lOOm tot
1,20m diep en waar nodig op tussenliggende karakteristieke punten. Vervolgens werden alle overzichtslijnen (I2ji.l00m) in het noordelijk deel van
het gebied ook om de lOOm tot 1.20m diep uitgeboord. Na afronding van de werkzaamheden in dit
gebied werd begonnen met het uitboren van een
tweede diepboorraai in Sample-area II, die een
lengte van 4400m had. Hiervan was 2000m ten behoeve van Sample-area II en de rest voor de overzichtsboderakaart. Sample-area II had een oppervlakte van ruim 100 ha. Ook deze diepboorraai
werd tot een diepte van maximaal 5«20m geboord.
Daarna werd Sample-area II uitgekarteerd, gevolgd
door het uitboren van de rest van de overzichtslijnen, de zogenaamde routine opnamen (I7«900m)o
Bij het begin van de diepboringen was de opzet
een inzicht te krijgen in de strati-grafische
opbouw van het gebied als geheel. Het bleek echter
niet mogelijk om van punt tot punt de voorkomende
lagen net elkaar te verbinden, omdat op zeer korte afstand te veel verschillen waren. Dit is het
gevolg van de niet-sedimentaire oorsprong.
AfhankeliJlc van verschillen in vegetatie, intensiteit van verwering, hydrologie en topografie heeft
hetzelfde moedermateriaal verschillende bodems
ontwikkeld.
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Na deze constatering is om de lOOm geboord en de
profielen zijn aan het maaiveld "opgehangen"
(zie bijlage C.685 en C.686).
Bij ieder, boorpiint werden bodem oppervlak, terreinvorm, ligging en vegetatie beschreven en per
horizont textuur (notatie Dost), humositeit,
kleur (Munsell-notatie), vlekking (kleur, percentage , grootte, kontrst en begrenzing), konsistentie, pH (Heilige) en zo nodig bijzonderheden aangegeven. De hellingen zijn gemeten om een beeld
te krijgen van het reliëf.
De Sample-area» werden in het veld ingetekend en
voorzien van een voorlopige legenda. Gezien het
feit dat het noordelijke deel relatief komplekser
en problematieser was dan het zuidelijke deel werden daar bovendien 13 profielkuilen gegrarven en
beschreven. Van deze I3 kuilen lagen er 9 in de
eerste sample area. In het zuidelijk deel zijn
minder kuilen (8) gegraven en beschreven, omdat
dit gebied in vergelijking met het noordelijke
deel veel homogener van opbouw was.
Uitwerking
Na beëindiging van de veldwerkzaamheden, 20 december 1971» werd aan de hand van de boorresultaten,
de gegevens van de profielkuilen en de definitieve
van de sample-areas, de overzichtsbodemkaart samengesteld en voorzien van een legenda. De diepboorraaien werden getekend en voorzien van een aparte
legenda.
Tot slot werd een nakalkulatie van de gemaakte
kosten gemaakt.
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OPBOUW VAN HET GEBIED.
4.1.

Inleiding
Van oudsher zijn er verschillende poé?ingen gedaan
om Suriname geologisch in te delen. Het gevolg
hiervan was dat er verschillende geologische kaarten ontstonden. Zo heeft MIDDELBERG (1908) een indeling geheel Suriname omvattende gemaakt. Hij
onderscheidde drie gesteenten groepen, n.l. alluvium, basische gesteenten en granieten.
Door YZERMAN (1931) werden in grote lijnen onderscheiden:
het basale kristallyne complex, jongere basische
intrusiva, een zandsteen-formatie, waarvan slechts
een restant aanwezig is en de formaties in de
kuststrook.
Tegenwoordig kan gesteld worden dat Suriname globaal te verdelen is inj
1» Het Heuvellandschap ("Het

Binnenland").

2» Het Zsnderijlandschap
3. De Kustvlakte.

Holoceen

DEl^lERftRA

pleistoceen

COROPINA

Telydorp
Para

Boven Tertiair

COESEWIJNE

Boven
Onder

Onder Tertiair

ONirERDACHT

Boven
Onder

pre-Cambrium

Series van het Basaal complex.

Tabel 1. Stratigrafische samenvatting volgens
Montagne (1964).
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Het "Binnenland", dat ongeveer 70 - 80^ van de oppervlakte van het land inneemt, varieert in fysiografie
van golvend tot steil en heuvelachtig en ligt ongeveer
+ 30m tot. lOOOm boven zeeniveau. Het raoedergesteente
wordt gevormd door het zogenaamde Kristallijne Basaal complex van Pre-Cambrische ouderdom. Het Basaal-Complex
treedt in het oosten verder naar het noorden aan de oppervlakte dan in het westen. Dit Basaal-Complex maakt
deel uit van het Guyanese Schild (Yzerman, 1931; Van der
Eyk, 195^;Montagne, 1964). De gesteenten bestaan hoofdzakelijk uit diep verweerde granieten, schisten,diorieten
en dolorieten»
Het Zanderij- of Deklandschap vormt een zone van vlak tot
golvend bosland en savannas tussen de Kustvlakte en het
"Binnenland", Evenals het Basaal-Complex treedt het
zanderijlandschap in het oosten verder naar het noorden
aan de oppervlak éan in het westen.
De hoogte varieert tussen +
het noorden.

50KI

in het zuiden en 6m in

De breedte varieert tussen + 10 Ion bij de Marowijnerivier
en + 70 kni bij de Corantijnrivier. De sedimenten van het
Deklandschap variëren van grofzand tot zandige leem.
Langs de Icreken en rivieren die dit landschap een versneden karakter geven vinden we sedimenten met een zwaardere textuur (Keyligers, I963).
De Kustvlakte, die deels ingepolderd is voor de landbouw,
is een vrijwel vlakke strook van mariene alluvium.
De Kustvlakte is vrij smal in het oosten van het land
(+ 25 Ion) en veel breder in het wosten (+ 100 Icm) .
Het wordt onderverdeeld in de Oude Kustvlakte (coropina
serie, Pleistoceen) en de Jonge Kustvlakte (Demerara
serie, Holoceen). Het landschap is versneden door rivieren. Langs deze rivieren vinden we fluviatiele en fluviomariene afzettingen. De Kustvlakte bestaat uit zware
kleigrondon, plaatselijk met zand of schelpbanken ("Van
der Eyk, 195^; Van der Voorde, 1957; Brinkman en Pons,
1968; Veen, 1970).

1
z
<
<
_ , ÜJ

Lü ^
— O
LL
O Lü
OC X

CL o
^

ex
a:
3
3
O

ü

C/)

cr —
<

»-

^

2

Q _J
<
ÜJ H-

X <
^ 1
to ^

— o
o cc

o Lü
-» CD
O (/)
ÜJ 2

Q

d

^ ^

O
(T
CD

(fl
L.

0)
TJ

<

O»

O

o

FIGUUR
VEREENVOUDIGDE

GEOLOGISCHE

1
kAART

A T L A N T I S C H E

VAN

SURINAME!

O C E A A N

>
z

c
•<

>
T.
ï>

VERENIGDE

5TATEN

VAN

BRA2ILIE:

LEGENDA
T E R T I A t R - KWARTAIR
C o e s e w l j n e , Coropina-j Derr7«rara

PRECAM BfttUM
PapOkm aico. i n c l . Oude

fca%iscke

InVrna'iuoiRoiebeliArmina

(0os^

Ada»ri pcvdo. - T a l a . w a ^ r a , M a + a p i j S t o n CWW S u r . )

^^.
•1-•'•••-•:••

NN

Jon^e

&a«°l«cV^e

Jonc|e (?)

Infrusiva

Ex^ru&iva

G^anie^ \o\ KwarVs - diorieH
P r o f . W.J. wan Bilomme'iVein

meer

Naar gegevens van de f o t o g e o l o g i s c h e k a a r t
s c h a a l 1:500.000, d ie t i j d e n s
Geological

Conference

de

VII ^^

in 1966 w e r d

Guiana

gepresenteerd

Svjr)|

-16-

In figuur 1 is een vereenvoudigde geologische kaart van
Suriname weer-gegeven, te27wijl figuur 2 een beeld geeft
van een dwarsdoorsnede van Suriname en wel van de Brownsberg tot de Atlantische Oceaan.
k,2,

Het_Klimaat
Gezien het feit dat er weinig gegevens beschikbaar
zijn, betrekking hebbende op het binnenland zal
bij de bespreking van het klimaat, Suriname als een
klimatologisch geheel beschouwd worden. In essentie
zijn er een paar verschillen tussen het "Binnenland" en de Kustvlakte. De verschillen hebben be-- •
trekking op de gemiddelde dagelijkse amplitude
van de temperatuur, de regenval en de evapotranspiratie. Volgens de indeling van Koppen heeft
Surinanie een equatoriale regenbos klimaat (Af)
met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 2200 mm
en een gemiddelde temperatuur van 27 C.
Het neerslagpatroon kan in Suriname van jaar tot
jaar zeer verschillend zijn. Toch valt er nagenoeg altijd een duidelijk verschil op te merken
tussen bepaalde regenmaanden tegenover uitgesproken
droge maanden.
Op grond hiervan worden twee perioden met een hoge
neerslag onderscheiden t.w. van april tot augustus
en van december tot februari. Deze natte seizoenen
worden gescheiden door drogere perioden. Bij de
Meteorologische Dienst van Suriname zijn er verschillende methoden die gebruikt worden voor deze
indeling. Een hiervan is de methode van höt veeljarig gemiddelde der neerslag.
In tabel 2 worden voor enkele stations de gemiddelde
regenval (in mm) over de periode I93I-I96O weergegeven.
In tabel 3, maand- en jaar-totaal van de neerslag
(in mm) van 2 stations in het "Binnenland".
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¥aar mogelijk is een gemiddelde berekend, uiteraard zijn deze gemiddelden niet representatief.
De waarnemingen worden n.l. sinds kort verricht,
In tabel k worden verschillende klimatologische
elementen weergegeven, gemeten over de periode
1931-1960 in Paramaribo,
In figuur 3 wordt de gemiddelde neerslag, evaporatie en potentiële evapotranspiratie weergegev-^n
over de periode 1931-1960 in Paramaribo, De evaporatie is niet gemeten, maar berekend volgens penman (door Landbouw proefstation).
De potentiële evapotranspiratie is berekend met
de methode van Papadakis (1966),
Opgemerkt dient te worden dat de waarden van de
evaporatie (volgens Penman) hoger liggen dan de
evapotranspiratie data volgens Papadakis,
Over het waarom wordt hier verder niet op ingegaan.
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Geologie en Geomorfologie.
Het gekarteerde gebied lig't in het zogenaamde
"Residuaire<>Landschap". Bodemkundig wordt onderscheid gemaakt tussen residuaire of autochtone
gronden en sedimentaire of allochtone gronden.
Residuaire gronden zijn ter plaatse ontstaan, terwijl sedimentaire gronden uit materiaal zijn opgebouwd dat door een agens is samengebracht en min
of meer gesorteerd (Thorenaar, 1933 en Idenburg,
1937)» Het is juister en meer verantwoord dit ter
plaatse ontstaan te betrekken op het moedermateriaal, omdat de thans aangetroffen bodemprofielen
ook ter plaatse zijn ontstaan.
Residuaire gronden zijn dus gronden die rechtstreeks
uit de gesteenten van het Basaal-complex zijn ontstaan.
Het onderscheid tussen jonge en oude gronden is
echter van groter belang voor de landbouw, dan het
verschil tussen residuaire en sedimentaire gronden.
Jonge gronden kunnen chemisch rijk zijn en oude gronden chemisch arm, omdat er praktisch geen ouverweerde mineralen aanwezig zijn. Zie verder de indeling

van Mohr (1933).

Daar nu herhaaldelijk over landschappen gesproken
zal worden is het zaak om dit begrip te definiëren.
Van der Eyk (195^) definieert landschap als volgt!
"Een landschap is een gebied dat ten gevolge van
zijn geologische vorming morfologisch een eenheid
vormt, gekenmerkt door een bepaald, voor dat gebied
karakteristiek scala in bodemgesteldheid en begroeiing" *
De morfologie is een gevolg van de geologische vorming en hangt daarom nauw samen met de aard van het
gesteente. Gesteente en morfologie bepalen, afhankelijk van het klimaat, de bodemgesteldheid.
Samenvattend kan gesteld worden dat de landschappen
als volgt gegroepeerd kunnen worden(van der Eyk,
195^)

-22-

Landacbappen met:
jonge secinentaire gronden

Ontwikkeld op;
Demerara fortnatie

in hoofdzaak oude sedimentaire(coropina formatie
gronden

(Zanderij formatie

in hoofdzaak oude residuaire
gronden

(Doleriet
(Granito - diorieten
(schisten

Binnen het gekarteerde gebied komen de volgende
door Van der Eyk (195^) onderscheiden landschappen voor:
1. Rivier- en Kreekdallandschap.
2. Tiblti - landschap
3« Tempati - landschap.
h» Rosebel - landschap.
Rivier*- .en Kreekdallandschap.
De enige rivier die binnen het gebied stroomt is
de Tempati.rivier. In het westen wordt het gebied
begrensd door de Commewijne rivier en de Klein-Commewijne rivier. Het Rivierdallandschap wordt onderverdeeld in oeverwallen en kommen. Voor de bespreking zie 6.3.2.
De kreken geven het gebied een versneden karakter;
het zogenaamde Tibitilandschap is relatief minder
versneden, dan het schistenlandschap (Tempati).
Tibiti- of granietheuvellandschap.(Van der Eyk,
Het Tibiti landschap komt voor in het graniet gebied. Gemakshalve is het een graniet gebied genoemd. In feite is het meer een graniet-schist gebied. In tegenstelling tot het Tempati landschap
(Van der Eyk, 195^) heeft dit landschap een veel
lager reliëf.

-23Het vormt een vrij zacht glooiend heuvellandschap
met lagere, maar uitgestrektere heuvels dan die
van het Tempati landschap. Door de slechte ontsluiting van het gebied was het vrij moeilijk om de
grens tussen de gesteente groepen vast te leggen.
Uit de veldwaarneming is gebleken dat de heuvelhellingen en enkele vlakke plateaus een colluviaal
dek hebben. Een ander element wordt gevormd door
de drasstroken langs de kreken.
Tempati- of schistheuvellandschap.(Van der Eyk,
Het grootste deel van dit landschap wordt ingenomen door talrijke individuele schistheuvels.
De meerderheid van deze heuvels is steil en varieert in hoogte van enkele tientallen meters
tot omstreeks 200m. De bodem van deze heuvels bestaat uit geelbruine tot rode (serlciet) klei, het
verweringsprodukt van de Annina schisten.
Deze klei is meestal rijk aan plinthietkonlcreties.
Daar er op vele plaatsen in dit gebied kwartsgangen voorkomen, bevat de grond vaak kwartsgruis,
al of nit^t met ijzerrijke "coatings".
Evenals bij het Tibiti landschap zijn ook hier de
heuvelhellingen bedekt met colluviaal materiaal.
Het derde element in dit landschap wordt gevormd
door langgerekte, smalle drasstroken langs de kreken. De ligging van deze terreinen is meestal lager
dan de reeds enigszins drassige heuvelvoeten.
Rosebel- of sabanpassie landschap.
De betrekkelijk lage ruggen in dit landschap worden subgrauwacke-ruggen genoemd (van der Eyk, 195^).
ze zijn weinig steil. De bodemprofielen worden gekenmerkt door een oppervlakkige laag van grind en
grof zand. Onder de grindlaag treft men witte
(rauscoviet) klei met bijmenging van kwartsgruis en
fijnzand.

-2k-

In het gekarteerde gebied komt voornamelijk het
tweede landschapselement voor, te weten de flauw
afhellende, langgerekte rug-voeten. Het zijn enigszins drassige terreinen met een bovengrond bestaande uit fijn tot midgrofzand. De bovengrond is een
colluviaal dek. Onder de bovengrond bevindt zich
plaatselijk witte muscovietklei en plaatselijk Gverkit midgrofzand (mogelijk door ijzer?)
Vanwege het geringe oppervlak is dit landschap op
de overzichtsbodemkaart, aan het Tibiti landschap
toegevoegd.

rf
4,4. Moodermateriaal
moedermateriaal van liet rivierdallandschap woa^dt gevormd
M door Het
de afzettingen van de Coropina-serie, (Pleistoceen) tijdens
I een relatief hoge zeespiegelstand (vermoedelijk corresponderend
I met Mindel-Risz Interglaciaal, of het vroeg Risz-Würm Interglaoiaal)
drong het zeewater vrij ver naar binnen. Dit resulteerde in de afk .| zettingen van de Coropina-serie langs de rivieren en de erosiegcti»
I len van het "pre-Coropina"-landschap, Deze afzettingsfase vrordt
door A, Veen (1970) de eerste geogenetische fase genoemd.
Hierna volgde de eerste pedogenetische fase, waarbij de afzettingen onderhevig waren aan verv/ering en bodemvorming.
•

I

Vervolgens trad het tweede stadium in, ook bestaande uit een geogenetische en een pedogenetische fase. De tweede geogenetische fase
werd gekenmerkt door een hernieuv^rde zeespiegelstijging waarbij de
gevormde bodems uit het eerste stadium gedeeltelijk werden geabradeerd en overdekt met een nieuw pakket klei en zand.
Deze fase die via vier sub-fasen verliep (Veen 1970) werd gevolgd
door de tv/eede pedogenetische fase, v/aarbij bodemvorming, verwering
en erosie van de afzettingen plaatsvond.
De pleistocene Coropina serie wordt onderverdeeld in Boven-Coropina
,. en Onder-G or opina.
De Onder-Coropina sedimenten vormen de Para-kleien, die overeenkomen
met de afzettingen van het eerste stadium (Vlg. Veen, 1970).
Deze interglaciale sedimenten zijn onderhevig geweest aan een intensieve rijping en sterke bodemontwikkellïig tot grote diepte.
Door Pons en Brinkman (1968) wordt een diepte van 10 meter en meer
genoemd. De Para-kleien bestaan uit zware stevige klei-lagen, die
een lage pH hebben en rood en paars gevlekt zijn.
De tegenwoordige oppervlakte van deze kleien ligt tussen de 2 en 7
meter boven zeeniveau.
De Boven-Coropina sedimenten die de Lelydorp~afzettingen vormen
en overeenkomen met het tweede stadium volgens de indeling van
Veen (1970) bestaan uit twee facies.
Volgens Montagne (1964) een zandige facies en een klei facies, die
nu rood gevlekt en stevig zijn en boven de Para-kleien liggen.
In het gekarteerde gebied zijn de kleien die rood gevlekt zijn en
vooral op de rivier- en grote loreekoeverwallen voorkomen als Parakleien geklassificeerd.
-26-
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Het onderscheid tussen gevlekte Para en gevlekte Lelydorp is vrij
moeilijk, omdat er weinig gegevens aanwezig zijn.
De oxydatie van do Para-kleien tot vrij grote diepte, integenstelling tot de geringere diepte van de Lelydorp kleien kan dienen als
basis voor onderscheid. Hoewel in het gclcarteerde gebied een typische vorm van Para klei niet gevonden is, zijn ze toch Para genoemd, omdat ten noorden van het gebied door Hilwig (1964) zulks
wel gekarteerd is.
Pons en Brinkman (1968) maken melding van het voorkomen van t^/vee
type "diepe zwarte gronden" bij de Boven Commewijne vlsikbij het
contact met het Residuair landschap. Het ene type met relatief lage
ligging behoort vermoedelijk tot de "Mara" afzettingen,
(Demerara-serie). Dit type is niet waargenomen.
Het tweede type met relatief hogere ligging behoort waarschijnlijk
tot de Lelydorp afzettingen (Coropina - serie).
Vermoedelijk behoren de "zwarte gronden" die aan de rand van kreekdalen voorkomen tot het tweede type.
Ze komen voor als kleine terras - restanten en zijn dus vermoedelijk mariene Lelydorp afzettingen. Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat vanv;cge gebrek aan betrouwbare gegevens het niet
uitgesloten is dat deze sedimenten tot een andere afzettingsfaso
behoren.
Het Residuairo landschap dat onderverdeeld wordt in een
graniotschistlandschap on een schist landschap beslaat het grootste
deel van het gekarteerde oppervlak.
Het Residuair landschap wordt geologisch gezien gekenmerkt door
zeer oude pro -- cambrirjcho formaties behorend tot het zogenaamde
Basaal -- Komplex.
De gesteenten groepen van het gekarteerde gebied zijn weergegeven
in tabel 5 en Icunnen globaal worden aangeduid als metamorfe schisten met bijbehorende granieten en gemetamorfoseerde sedimenten.
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Gesteente groepen

Vermoedelijke Ouderdom

Lithologie

Coropina serie

Pleistoceen

Ongeconsolideerde
zanden en klei

Hoofd serie van
de granieten

Precambriscli
1800 - 1900ïïillj.3.

Granieten, granodiorioten,
kwarts-dioricten.

Armina serie

Precambrisch
1800 " 1900 milj. ö.

laTart s i e t en, grauwac ken,
schisten

Rosabel serie

niet geconformiteerd

sub-grauv/acken
conglomeraten

Dudere granieten

niet geconformiteerd

granieten, granodiorieten,
diorieten, migmatioten

fabel 5 s
Stratigrafie en lithologie van liet gekarteerde gebied
(0,Herne, 1966).
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- 28 4.5. Vegetatie
De gecombineerde invloed van de toestand en eigenscliappen van
bodemwater enerzijds en de bodemeigenschappen als struktuur en
textuur anderzijds, komt vaak in de natuurlijke vegetatie tot uiting.
Men kan dus enige informatie verkrijgen over de bodemeigenscliappen
door bestudering van plantenassociaties.
Gezien het feit dat de bodem-plant relatie van groot praktisch nut
is bij de bestudering van de verdeling van verschillende bodemtypen,
zou het aanbevelonsv/a.-'jrdig zijn,ao'n stiidio te maken.
Bodems die ontstaan zijn door verwering van granieten dragen vaak
dezelfde typische boomsoorten als die, die ontstaan zijn uit verwering van schisten. Het is dus te bedenken met welke moeilijkheden
men te kampen Iccijgt bij het z,g, granietschistlandschap, een overgangsgebied. In het nu volgende is gepoogd om een vegetatie indeling
te geven gebaseerd op de hydrologie van het gekarteerde gebied.
Als typische vegetatie langs de rivieren kan de mokko-mokko (Mon~
trichardia arborescens) en de watra-bébé (Pterocarpus officinalis)
genoemd worden. De oeverv/allen hebbon een minder natte plantenassociatie, vaak bestaande uit bébé (Pterocarpus sp.), pari-oedoe
(Aspidosperma marcgravianum) en kwarie (Vochysia surinamensis).
De konmien, die lager liggen dan de oeverwallen, dragen vaak een
hoog zwampbos met als typische vegetatiesoorten; matakki (Symphonia
globulifera), baboen (Virola surinamensis) en bébé (Pterocarpus sp.)
In de kreekdalen zijn de volgende boomsoorten waargenomen;
parioedoe (Aspidosperma marcgravianum), basralolais (Dicorynia
guianensis) en swietboontjie (Inga spec.)
In het heuvellandschap is geen typische plantenassociatie waargenomen. Enkele soorten die gemengd voorkomen zijn barklal-c (Eschweilera sp.), kopi (G-oupia glabra) en Icrapa (Carapa sp.).
In het noordelijk deel van het gekarteerde gebied kwamen kleine oppervlakken met een savannevegetatie voor,
Als typische vegetatiesoort kan hier de savanna mangrove (Rhizophora sp.) genoemd worden. De ondergroei bestaande uit paramakka
Astrocarym paramacca), popokaitongo (Heliconia sp.) bosananas (Bromelia karstas) en verscheidende andere soorten, kwamen in verschillende combinaties voor. Hierbij was het voorkomen van paramaklca opvallend. Opmerkelijk was ook het voorkomen van bospapaja (OecroPia sp.) op plaatsen waar enige menselijke aktiviteit had plaats-29-

» 29 gevonden (sleepv;9gen etc.).
4,6, L.an_dgetouik
In het gekarteerde ge"bied is belioorlijlc huisgehouden door
hout exploitanten. De verarming van het bos, die hiervan het gevolgd was, omdat er niet aan herbebossing wordt gedaan, heeft
tot gevolg gehad dat in de loop der jaren deze roof-aktiviteit
verminderd is. Tegenwoordig is maar een concessionaris bezig
daar hout te exploiteren. Door de plaatselijke bevolking, de boslandcreolen, wordt op kleine schaal tuinbouw en landbouw bedreven.
De teeltmethode heeft het karakter van "shifting cultivation".
Met grote inspanning en kleine opbrengsten worden ananas, cassave,
suikerriet en groenten geteeld, die vaak ontoereikend zijn voor de
eigen behoefte.
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5.1, Legenda Sample Strip 1 (schaal 1 ; 10,000)
RESIDÜAIR L.4T1)3GH.'-P •
1. GRAMET _- SCHISTHEWELLANDSCHAP,
1,1, Plajtc_auSj,^ Jlufi{^ünt_Ko_p^^

(hellingen meestaUf 10/0

1.1.1. Mot colluvia,al dek 4f 20 cm
1.1.2. Met colluviaal dek ^f 40 cm
1.1.3. Met plinthiet konkrctierijke bovengrond
en rode (muscoviet) klei ondergrond.
1.1.4. Met plinthiet konkretiearme bovengrond.
1.1.5. Met v/ittc (muscoviet) klei ondergrond.
OMSQHRIJVI?TCT;

l.lol. Goed tot tamelijk goed gedraineerde bruine
tot geelbruine fijnzandige (zware) leem
tot klei, kvvartsgruis (5 - 10^-) houdend,
op ongeveer 20 cm scherp overgaand in een
Icwartssteenlaag (stoneline van +5 cm dikte,
v/aaronder geelbruine fijnzandige klei,
kwartsgruiö (10^^ houdend, meestal tussen
40 - 77 cm geleidelijk overgaand in roodgeel- en roodgevlekte, roodgele fijnzandige
klei met veel plinthietkonkreties (40-60/i)f
do bovengrond (+10 cm) weinig organische
stof bevattend, (ochric epipedon),
1.1.2. Goed tot tamelijk goed gedraineerde bruine
tot geelbruine, fijnzandige tot midgrofzandige (zware) leem tot leem, op ongeveer
35 cm scherp overgaand in een kv/artssteenlaag (stone - line) van +5 cm dikte, v/aaronder geelbruine midgrofzandige (zware)
leem, kwartsgruis (20 - 3070 houdend,
meestal tussen 50 - 90 cm geleidelijk overgaand in geelrood en roodgevlekte, roodgele
-31-

- 51 fijnzandige klei raet plinthietkonlcreties
(20 - 4ö'/o) en Icivartsgruis (20$*^) 5 de bovongrond (+8 ~ 19 cm) v/einig organische atof
"bevattend, (ochric epipedon),
101.3. Goed tot taiaelijk goed gedraineerde donkerbruine tot donkergeelbruine, fijnaandige (zware) leem tot klei met voel plinthietkonkreties (50 - 60'/o) en Icwartsfragmenton (+10 cm), tussen 4-5 - 64 cm overgaand in geelrodc fijnzandige klei met
veel la'^rartogruis en frag-aenten (70/^), geleidelijk (meestal tussen 131 - 200 cm)
overgaand in donkerrood gevlekte, rode
fijnzandigo (muscoviet) klei5 do bovengrond (O - 23 cm) v/einig organische stof
bevattend, (ochric epipedon),
1.1.4. Goed toe tamelijk goed gedraineerde donkerbruine tot donkergeelbruine, fijnzandigo tot midgrofzandigc (zv/are) leem tot
klei, tussen 40 -- 70 cm overgaand in bruingevlokte, geelbruine tot bruingele fijnzandige klei met plinthiot konkreties
(10 - 30''^')» soms kwartsgruis houdend (lO>o),
geleidelijk overgaand (meestal tussen
100 - 150 cm) in bruin en roodgeelgevlekto,
geelbruine iijnzandigo klei, fcvartsgi^uis
(20/^) on muscoviet (10 - 15>J) houdend; de
bovongrond (+5 - 20 cm) y/einig organische
stof bevattend, (ochric epipedon),
1.1.5. Goed bot tamelijk goed gedraineerd donkergeelbruine, Icwartsgruisrijko (30 - 40/0
fijn- tot midgrofzandige (zvraxe) leem, geleidelijk (meestal tussen 25 - 70 cm) overgaand in rood en donkerroodgevlekte, roodgele fijnzandige klei, plinthiotkonkreties
(10 - 20'/'y) en muscoviet
- 32-
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(10 - 30^^) houdend, op ongeveer 69 cm overgaand in roodgevlekte, \/itte (muscoviet)
klei,tovartsgruis(10 - 157") houdend^ de
bovengrond (+7 - 24 cm) v/einig organische
stof bevattend, (ochric epipedon).
1.2. (Flauwe) Hellingen (oplopend tot 15'f'>)
OMSCHfilJYIITG ;
Tamelijk goed gedraineerde donkerbruine
tot geelbruine fijnzandige (zware) leem,
op ongeveer 40 cm overgaand in bruingele,
fijnzandige zware leera met lavartsgruis
(10 - 15?^), meestal tussen 90 - 145 cm via
een laag met geelrood tot geelbruin gevlekte zandige zv/are leem, geleidelijk overgaand in geelrood tot storkbruin gevlokte
gele tot lichtbruine kwartsgruisrijke (öOjó)
fijnzandige zv/are leem tot klei; de bovengrond (+4 - 40 cm) vi^einig organische stof
bevattend, (ochric epipedon),
^•5« HSHïêil2Si§£ (hellingen <(6/^)
OMSCHRIJVING ;
Onvolkomen tot matig goed gedraineerde zeer
donkcrgrijsbruine tot donkerbruine fijnzandige (zware) leem tot klei, tussen 45 - 55
cm overgaand in geelbruine tot gele fijnzandige klei met Icwartsgruis (10 - 15'/),
geleidelijk (meestal tussen 90 - 150 cm)
overgaand in geelrood gevlekte, zeer lichtbruine, fijnzandige klei met plinthietkonkreties (10 - 15/)| de bovengrond (O - 33cm)
matig veel organische stof bevattend,
(umbric epipedon).
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2.

SCHISTI-IEIJVELLAND5GHAP.

2.1. Plateaus, Ru.-TSon, Koppen (hellingen^( 6/^)
OMSCHRIJVING;
Goed tot tamelijk goed gedraineerde bruine
tot geelbruine fijnzandige (z^-vare) leem tot
klei met plinthiotkonka-'oties (10 - 15^), op
ongeveer 63 cm overgaand in plinthietkonla?0"
tierijko(40 - 50'^) fljnzandige klei, meestal
tussen 100 - 140 cm geleidelijk overgaand in
roodgele (sericict) klei3 de bovcngrond (+5 16 cm) weinig organische stof bevattend,
(ochric epipedon),
3. KREEKDALLAmSOHAP.
3.1. Kreekdalen on Depressies
OISOIIRIJVING;
Slecht gedraineerde zeer donkergrijze fljnzandige leem tot klei, op ongeveer 50 cm
overgaand in donkergrijsbruine fijnzandige
leem, meestal tussen 80 en 100 cm scherp ovcr^
gaand in donkergrijs tot donkergrijsbruin
fijn- tot midgrofzand, soms met tovartsgruis
( lO'/o ) 5 de bovengrond ( O - 40 cm ) matig
veel organische stof bevattend,
(umbric epipedon).
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- 3A 5 . 2 . V e r k o r t e ^ L e g e n d a Sample S t r i p I ( s c h a a l 1 i 1 0 . 0 0 0 )
RESIDUAIR L/JTOSQMP.
1 . GRANIET - SGHISTHCITVELLA.TDSOIIAP
l o l * I M t e a ; i i S j . A i M £ ê P A „ ^ 2 £ £ P i I „ ( . h e l l i n g e n m e e s t a l j lO'fo)

1 . 1 . 1 . I'Ict c o l l u v i a a l dok <20
Goed t o t tamelijk goed
bruine t o t roodgele
konkretierijko zandige

cm
gedraineerde g e e l to/artsgruishoudende,
kleigronden.

1 . 1 . 2 . Met coll-ury-i.aal dok.'^4P.._cm
Goed tot taüiolijk goed gedraineerde geelbruine tob roodgele k,vartsgruis- en konkretierijke zandige kleigronden.
1.1.3. Met plintliiet l^onkretieri^i-ko "bovcngrond
en rode (mu_s_cpviet) klei ondergrond.
Goed tot tamelijk goed gedruineerde donkerbruine tot geelrodc kwartj- en konkretierijko zandige klei over rode (muscoviet)
klei.
1.1.4. Met plinthiot konkrotioarmo bovengrond
Goed tot tamelijk goed gedraineerde "bruingele tevartahoudende zandige kleigronden,
1.1.5. Met witte_ _(JTI.U3Coviot )___kl_ei__ondcrgrond
Goed tot tamelijk goed c,odraineerde donkergeelbruine tot roodgele kvvartsrijkc en konkretiehoudende zandige klei over \^/itte (mus
coviet) klei,
1.2. (Flauv/e) Hellingen (oplopend tot 15/°).
Tamelijk goed gedraineerde geelbruine tot lichtbruine kv/artsgruishoudendc zandige leem - tot
kleigronden.
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H e u y e l v q g t e n ( h o l l i n / ^ e n <_6^o)
Onvolkomen t o t t a m G l i j k goed (-gedraineerde d o n l c e r •bruino t o t l i o h x f b r u i n c k o n k r e t i e h o u d c n d c z a n d i g e
zv/are leera t o t k l e i g r o n d e n ,

SCHISTH5UYELLANDS0H1P.
2 , 1 . 'PlB.toajas_i^R]xg,g_en^^_Kopjp_eji _Oi_e^lling^cn jf_6^)
Goed gedraineerde bruine tot roodgele konkretierijke kleiige grorden.
,KIgEjQ3/,LLA.^n)SCH4P. °
3.1. I^eejcdalen _en Depre_s si e s
Slecht gedraineerde grijze zandlge leem tot zandige
klei over kivartslioudend midgrof - tot grof zand.

I

- 36 5.50 LeffGnda Saiaple Strip II (schaal 1 ï 10.000)
fiESIDUAIR L/.TOSCHAP
1, SCHISTIIEmgLUNPSCHAP.
1.1, PI at e aus j^. R^gS^j;;»: .^ ^Kojpp^en (hellingen-f 6>0
OMSOKRIJYING ; Goed gedraineerde donlcerbruine tot
donkergoelbruine, fi jnzandige
(zv/are) leem tot klei met veel
plinthietkonkrekties (+60/^), geleidelijk, meestal tussen 45 - 75
cm, overgaand in geelrodo tot rode
(sericiot) klei, plinthiotkonkroties (40 - 50^) bevattend^ de bovcngrond ( + 5 - 4 5 era) weinig organische ,:.tof bevattend,
(ochric epipedon)
1.2. Hellingen

OMSCHRIJVING

1.3. Heuvelvoeten

(merendeels ^25?^, soms oplopend
tot 32fo)
Tamelijk goed gedraineerde donkergeelbruine tot roodbruine, fijnzandigc zware leem, plinthietkonIcreties (20 ~ 40'^.) bevattend, tussen 37 - G3 cm geleidelijk overgaand in geelrodo tot rode fijnzandige klei met veel plinthietko.nlcreties (40 - 50^;^)); de bovengrond (+5 - 37 cm) weinig organische stof bevattend,
(ochric epipedon)
(hellingen meestal #4/^)

-37-

- 37 OMSCHRIJVING s Goed tot matig goed gedraineerde
donkerTDruine, fijnzandige zware
leem, plinthietkonkretics (20-405?>)
bevattend, geleidelijk (vaak tussen
58 " 100 cm) overgaand in sterkbruine tot roodgele, fijn- tot groi'zandhoudende klei met voel plinthietkonkreties (30 - SO/i) en plaatselijk op +110 cm liggend op een
hardpan van plintMet brokken| de
bovengrond ( 0 - 5 8 cm) matig veel
organische stof bevattend,
(lunbric epipcdon).
2, GRAITIB!^ .- SOHISTHBWELL/^vPSCI-KP ,
2«1» Plateaus (hellingen ^57^).
OMSCHRIJVING 2 Onvolkomen tot matig goed gedraineerde donkerbruin tot geelbruin
lemig fijnzand tot fijnzandige
leem, overgaand (vaak tussen 3363 cm) in sterkbruingevlekte geelbruine, fijnzandige (zware) leem
tot klei, soms midgrofzandhoudend,
tussen 69 - 100 era overgao,nd in
gele grofzandige klei m-et plinthictkorJcreties (20 - 30>ó), geleidelijk
(vaak tussen 105 - 140 cm) overgaand in roodgevlekto, witte (muscoviet) klei,feyartsfragmenten(+
15 cm.) en kwartsgruis (samen ^O^/ó)
en grofzand (+20'A>) houdondi de bovengrond ( 0 - 3 3 cm) weinig organische stof bevattend (ochric
epipedon)
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- 58 KREEKDALLu^SCIIAP.

3.1. Krcektorrasson
OMSCHRIJVING t Onvolkomen tot slecht gedraineerde,
zeer grijze fijnzandhoudendc Iclei,
op ongeveer 50 cm overgaand in
zv/arte organische stof (3/0 en midgrofzandhoudcnde klei, meestal tussen 80 - 100 cm geleidelijk overgaand in grijze grofzandige leeia
tot lemig grofzandj de "bovengrond
( 0 - 5 0 cm) matig veel organische
stof bevattend. (lArahric epipcdon),
3.2. Kreekdalen.
OMSCHRIJVING ; Slecnt gedraineerde zeer donJcorgri j s bruine fi jnzandige (z/vvare)
leem, op ongeveer 45 cm overgaand
in donkergrijze fijnzandige klei,
iQcestal tussen 100 - 110 cm scherp
overgaand in lichtgrijs midgrofzand,
sons kwartsgruis houdend5 de hovengrond ( + 7 - 4 6 cm) matig veel organische atol bevattend,
(umhric epipedon).
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5 - 4 . VcrlcortG Lcjionda

Sample S t r i p I I

(scliaal 1 » 10.000)

RESIDUAIR .LAIIDSCHAP.
1.

SOHISTKE.WEILLANPSJ^E^^^

l'l* Pla:b(3aus, Rwy^on, Koppen (hellingen^J" 6/^)
Goed gedraineerde geeltruinc tot rode konkreticrijko kloiïge gronden.
1.2. Helling_on (merendeels(^ 25;^, soms oplopend tot 32'/)
Tamelijk goed gedraineerde geelrode tot rode konkretierijko kleiïgo gronden,
l-^. jjeiive^LyiLGtGji (hellingon meestaH( 4'/)
Goed tot matig goed gedraineerde donkerbruine
tot geelrodo koiücretierijke zandige klcigrondeni
plaatselijk op oen hardpan
2- GRANIET - SOIIISTirEWELLANDSCII/.P.
2'I» Plateaus (hellingen< 55^)
Tamelijk goed tot onvolkomen gedraineerde geelbruine tot gele kv/artsgruishoudende zandige leem tot
zandige kleigronden over (muscoviet) klei.
3. KRLEKDALLAaDSCHAP•
3.1. Krcolrterra,sson.
Onvolkomen tot slecht gedraineerde zandige klei
over grof zandige Icori tot grof zand o
3.2. Kreokdalen.
Slecht gedraineerde donkergrijze zandige leem
tob klei over kwartshoudend zand.
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5 . 5 , Lej^nda Overzichtsbodemkaart

(schaal 1 i 10.000)

FJï:SISÏÏAIR.LAjTI)SCnAP.
1 . SCHISTHETTVTilLLAiroACHAP
1 . 1 . P ] . a t e a u s , R-u;~,9:en, Koppen ( l i o l l i n g e n iflO^)
1 . 1 . 1 . l a a g , <( 50 m.

1.1.2. Middelhoog, 50 - 75 m.
OMSOHRIJ'VING- ; Goed tot tamelijk goed gedraineerde donkerbruine tot geelbruine, zandige (zTvve-re)
leem tot zandige klei, veel plinthietkonkreties (somu tot 60^0 bevattend, geleidelijk overgaajid (meestal tussen 40-80 cm)
in plinthietkonlcrotierijke ( 40 - 50';^ )
zandige klei, tussen 80 - 140 cm overgaand in geelrode on roodgele tot rode
(sericiet) klei^ de bovcngrond (+ 5 - 45
cm) weinig organische stof bevattend,
(ochric epipedon)
1.2, Hellingen on Voeten (hellingen merendeels <f25/0
OMSCIïRIJVI.ÏÏG % Onvolkomen tot taj-nelijk goed gedraineerde
donkergeelbruine en donkerbruine tot roodbruine zandige zware leem tot klei, plinthiotkonkreties (20 - 40;/ó) bevattend, geleidelijk (vaak tussen 37 - 100 cm) overgaand in geelrodo en roodgele tot rode,
zajidige tot zandhoudendc klei, veel plinthietkonkreties (40 - 50'/o) bevattend,
soms op +110 cm liggend op een harpan
van plinthiet brolcken^ de bovengrond
( + 5 - 5 0 cm) weinig, r)laatselijk matig
veel organische stof bevattend,
(ocliric epipedon)
-41-

" 1-1 GMNIET -^ SCHI STHEUVELLAroSCIR? 2.1. Plateaus, Ruftv^en, Ko.p.p_en (hellingen

lOfo)

2.1.1. laag,< 50 m
2.1.2. Middelhoog, 50 - 75 m.
OMSCHRIJVING ; Goed tot matig goed gedraineerde
donkorlDruine tot geelbruine zandige
(zware) leem tot zandige klei,plaatselijk plintiiietkonkretierijkre
( 30 " 40'/ó ) klei, op variahele
diepte (meestal) tussen 30 - 70 cm)
overgaand in bruine tot geelrodc
zandige klei, plaatselijk veel plinthietkonkreties ( 30 - 70'/) en lovartsgruis (20 - 30yó) bevattend, tussen
80 - 110 cm geleidelijk overgaand
in rood- en goelgevlekte, witte tot
bruingele, sons rode meestal kwartshoudende zandige (muscoviet) klei,
plaatselijk overgaand in roodgele
tot rode sericiet klei; de bovengrond
(10 - 50 cm) v/einig organische stof
bevattend, (ochric epipedon)
2'2. (Flauwe) Hellingen en ypeteri
<15/.)

(hellingen merendeels

Q^SC_HRIJVING i Tamelijk goed tot onvolkomen gedraineeMe donkorgrijsbruine tot geelbruine zandige (zv/are) leem tot klei,
tussen 40 - 60 cm overgaand in geelbruine tot gele zandige zware leem
tot klei, kwartsgruis (10 - 15fi)
houdend, geleidelijk (meestal tussen
90 - 150 cm) overgaand in geelroodtot bruingevlekte, gele tot licht-
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"bruine, zandige klei, plaatselijk
kwartsgruisrijk (+60?o) en plintliietkonkretics (10 - 15'/^) houdend? de
bovenp;rond ( i 50 cm) weinig organische stof bevattend,(ochric
epipcdon)
2,3. Depressies,
0M5CHRIJVILIG-; Slecht tot onvolkomen gedraineerde
donkerbruin tot donkergrijs, midgrof
tot grof7.and, op ongeveer 50 a 60 cm
ovorgaand in bruinrood tot grijze
meestal kwartshoudend (10 - 30)/o) zand,
op ongeveer 90 cm of dieper overgaand
in witte (muscoviet) klei; de bovengrond { i 4-0 cm) weinig, plaatselijk
matig veel, organische stof bevattend,
(ochric epipedon)
3. RIVIER- EN KREEOALLAiroSOIIAP,.
3.1. Oeverv/allen»
OMSpiffilJVIWGs Slecht tot onvolkomen gedraineerde
geelbruine zware stofIeera tot stofklei, op ongeveer 30 cm overgaand in
bruine stofklei, meestal tussen 37 51 cm een donkergrijze laag, geleidelijk (vaak tussen 51 - 72 cm) overgaand in donkerrood en goelgevlekte,
grijze (Para) klei," do bovengrond
( ^10 cm) weinig organische stof bevattend, (ochric epipedon).
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45 5.2« Kommen:
OLISCKRIJVING; Overwegend slecht gedraineerde, donkergrijze stofklei, tussen 40 - 90
cm overgaand in bruingeelgevlekte
grijze klei, geleidelijk (vaak tussen 90 - 150 cm) overgaand in donkergrijze venige klei; de bovengrond
(o ~ 40 cm), matig veel orgariisclie
stof bevattend, (umbric epipedon).
3.3. Riviertorras3_en;
OMSCHRIJYINGs Onvolkomen tot slecht gedraineerde,
donkergrijsbruine stofklei, tussen
30 - 80 cm overgaand in roodgeelgevlekte, grijsbruine klei, geleidelijk
(moestal tussen 80 -100 cm) overgaand in overwegend rood- en geelgevlektc grijze (Para) klei5 de bovengrond (O - 50 cm) weinig organische
stof bevattend, (ochric epipedon).
3.4. Kreekdalen;
OMSOHRIJVIïTG; SlecJit gedraineerde donlcergri jsbruine zandigo loom, op ongeveer 50 cm
overgaand in donkergrijze zandige
klei, meestal tussen 80 - 110 cm
scherp overgaand in lichtgrijs tot
grijs midgrof tot grofzand, soms
Ic'/arts (20'/) houdend^ de bovengrond
(O - 30 cm) matig veel organische
stof bevattend, (umbric epipedon).

_4/+-

'.6.

Y®£è2£^Ê_ifêSÊS^§

Overzichtsbodemkaart (1:40.000)

RESIDUAIR LANDSCILA.P
1.

SCFIST^ EEUVELLANDSGHAP
1.1. Plateaus, Ruggen, Koppen, (hellingen < 6%)
Goed gedraineerde "bruine tot rode kon^-re tierijke
kleii'ge gronden.
1.2, Hellingen en Voeten (hellingen merendeels C 2^%)
Onvolkomen tot tamelijk goed gedraineerde donkergeelbruine tot roodbruine en rode konkretierijke zandige
zware leem- tot kleigronden.

?.

GKANIET-SCHIST HEUVELLANDSCHAP
2•1• Plateaus, Ruggen en Koppen (hellingen < 10%)
Goed tot matig goed gedraineerde donkerbruine tot geelrode kwarts- en konkretierijke zandige klei over (muscoviet) klei.
2.2. (Flauwe) Hellingen en Voeten
(merendeels t 15%)
Tamelijk goed tot onvolkomen gedraineerde donkergrijsbruine tot geelbruine kwartsgruishoudende zandige
(zware) leem tot zandige kleigronden, plaatselijk met
plinthietkonkreties.
2.5. Depressies
ülecht tot onvolkomen gedraineerd donker_^riós zand
over witte (muscoviet) klei, plaatselijk ''"v.artsgruishoudend.
RIVIER- EN KREEKDALLANDSCHAP
3.1. Oeverwallen
Slecht tot onvolkomen gedraineerde geelbruine zware
stofleem tot stofklei, over grijze (Para) klei.

-453.2. Kommen
Overwegend slecht gedraineerde donkergrijze stofklei
over donkergrijze venige klei.
3.3. Rivierterrassen
Onvolkomen tot slecht gedraineerde donk-ergrijsbruine
stofklei over (Para) klei
5.4-, Ereekdalen
ölecht gedraineerde donkergrijsbruine zandige leem
tot zandige klei over lichtgrijs zand.

ite _
BESPREKING VAN DE KMRTESMEDEN.
6.1. SAMPLS::STRIP_I.
6.1.1. Kaarteenheid 1.1.1.
Het moedermateriaal van deze éénheid wordt vermoedelijk gevormd door granieten behorende tot
de Tibiti serie. De totale oppervlakte van deze
eenheid bedraagt 11,89 ha. De overwegende vorm
is die van een plateau met een helling die
kleiner is dan 6%. Daarnaast zijn er tvjee heel
kleine delen, die de vorm van een rug hebben.
Eén bij pk 17 van lijn 1-1' en één bij pk 12 van
lijn 2-2'. Deze eenheid is niet uniform, omdat
er vooral aan de grenzen variatie optreedt.
Als criteria zijn de dikte van het colluviale
dek genomen, die nergens in deze eenheid groter
dan 20 cm is en de kleur van de ondergrond die
varieert van roodgeel (5 YR 5-7/6-8) tot geelrood (5 YR -^-5/6-8). De variatie heeft verder
betrekking op het gehalte aan kwartsgruis (510%), de dikte van de stoneline (2-5 cm) en het
percentage aan plinthiet-konkreties (40-60%).
De drainage toestand is afhankelijk van de ligging en dus ook van de helling. Deze varieert
van goed in het centrum tot tamelij-k goed aan
de rand. De variatie van de textuur wordt teweeg
gebracht door de bijmenging met grovere fracties
(fijn- tot grofzand). Een typisch voorbeeld van
deze eenheid vormt profielkuil JAC 5» waarvan
de beschrijving hieronder volgt:
^'

GENERAL DATA.

1. Profile number; JAVA - OOST 5. (JAO 5 ) .
2,., Location; Topographical map of Surinam, scale 1:40.000.
(1966) sheet: 23^; coordinates: N 919.960 Traverse AB;picket 20.
E 414,280.
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Date of description: 7-12-'7^.
Described by; E. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS.
Classification: Plinthic Haplorthox (7
Approximation,
1957). (tentative)
Climate: a) according to data Meteo Service Paramaribo,
b) the profile was described during the short
rainy season.
c) two days proceeding the description there
was a shower, precipitation exceeded evapotranspiration,
landuse/Vegetation:
Prokonie
- Inga alba
Kopie
- Goupia glabra
Krapa
- Carapa spp,
Barklak
- Eschweilera spp.
Basralokus
- Dicorynia guianensis
Salie
- Tetragastris spp.
G-eology: Soils weathered from precambrian granites
(Tibiti Series)or Armina Schists,
Physiography; Undulating area, dissected peneplain;
place of description: plateau.
Relief: Subnormal.
Slope: 6% sloping upwards to West.
Class B.
Altitude; + 11 m NSP (mean sea level)
Hydrology:
a) Soil_drainage_class: well drained.
presumed highest: more than 157 cm below
the soil surface.
presumed lowest: more than 157 cm below
the soil surface.
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c) A r t i f icial__cLrainage : none
e) Moisture: moist
Biological activity;
a) Rootdevelopment;
0 - 10 cm: many very fine, common fine and medium and
few large roots.
"10 - 21 cm: common very fine, common fine and few
medium roots.
21 - ^0 cm: common very fine and fine roots,
40 - 77 cm: common very fine and fine roots.
77 -157 cm: few very fine and few fine roots.
"b) Biogores. many very fine and fine biopores
in the topsoil decreasing with
depth.
c) Degth of^undisturhed subsoil: more than 157
cm below the
soil surface,
Human__activit2J. none
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS.
A^ - oc 0 - 1 0 cm: Brown (10 YR V5)» moist and rubbed; dark sandy clay loam; vjeak
very fine to fine subangular blocky
and fine to medium granular structure ; many very fine and fine biopores; friable, slightly sticky
and plastic; pH (Hellige)= 5.5-6.0;
clear and wavy on:
B^ - oc 10 - 21 cm: Yellowish brown (10 YR 5 A ) , moist;
yellowish brown (10 YR 5/5), rubbed and wet; fine sandy clay loam
to clay with few quartz gravels;
weak very fine to fine (sub)

angular blocky and fine to medium
granular structure; many very fine
and fine biopores; friable, slightly sticky and plastic; common fine
irregular faint brovmish yellow
(10 YR 6/6) mottles; pE(Hellige)=
5.5-6.0; gradual and wavy with a
quartz layer of approximately 5 cm
on:
: Yellowish brown (10 YR 5/6), moist
and rubbed; yellowish brown (10 YR
5/8), wet; fine sandy clay with
few quartz gravels; weaJc (very)
fine subangular blocky structure;
many very fine and fine, common
medium biopores; friable, slightly
sticky and plastic; common fine
" irregular faint yellowish red
(5 YR 5/8) mottles; pH (Heilige)=
5.5^ gradual and \7avy on:
: Reddish yellow (5 YR 6/8), moist
and rubbed; reddish yellow (5 YR
6.5/8), wet; very gravelly fine
sandy clay; weak (very) fine subangular blocky structure; many very
fine and fine, few medium biopores;
friable to firm, (slightly) sticky
and plastic; many coarse irregular
very hard and somev^hat porous prominent dark red (7.5 R 3/6) plinthite concretions; fev/ irregular
faint yellow (10 YR 7/6) and common
fine to medium irregular distinct red
(2.5 YR 5/8) mottles; pH(Hellige)=
5.5; gradual and wavy on:
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II B22-0 77 -157+cm: Reddish yellow (5 YE 6/8), moist
and rubbed; reddish, yellow (5 YR
5.5/8), wet; gravelly fine sandy
clay; weak fine to medium (sub)
angular blocky structure; many very
fine biopores; friable, (slightly)
sticky and plastic;
many medium to coarse irregular
very hard and somewhat porous prominent dark red (7.5 R 3/6) plinthite concretions; many rLedium to
coarse irregular to vertically elongated distinct red (2.5 TR 5/8) and
few fine irregular faint yellow
(10 YR 7/6) and reddish yellow
(7.5 YR 6/8) mottles; pH(Hellige)=

5.5.
Diagnostic Horizons; oc= ochric epipedon 0 - 40 cm
o = oxic horizon
40 -157+ cm.
6.1.2. Kaartee^iheid 1.1.2.
Het onderscheid tussen deze eenheid en eenheid
1.1.1. is gebaseerd op de dikte van de colluviale
laag, die hier kleiner dan 40 cm is, flet moedermateriaal is hetzelfde als bij de vorige eenheid
en de variatie wordt teweeg gebracht door dezelfde elementen als het geval is bi,j 1.1,1. Een opmerkelijk verschil vormt echter de vegetatie, die
het karakter heeft van een savanne vegetatie
(savanne mangrove). Verspreid over de oppervlakte
komen er enkele vertegenwoordigers voor die ook
elders in het gebied zijn waargenomen. Een mogelijke verklaring van deze typische savanne vegetatie zou kunnen zijn dat het verspreid is vanuit
de depressie die er vlakbij ligt.
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Een andere verklaring behoort op het ogenblik
niet tot de mogelijkheden.
De vorm van deze eenheid is die van een plateau
met een helling die overal kleiner is dan 4^4 en
de oppervlakte bedraagt 1^4- ha.
Profiel kuil JAO 9 kan representatief geacht
worden voor deze eenheid (Zie beschrijving hieronder)
GEI^RAL DATA.
rrofile number; JAVA - OOST 9. (JAO 9)
Location: Topographical map of Surinam, scale
1:40.000 (1966) sheet: 23^; coordinates;
N 919.960, E 415.480. Traverse AB,
picket 32.
Date of description; 4-12-'71.
Described by: R. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS:
Classification: Plinthic Haplorthox (7 » Approximation, 1967) (tentative).
Climate: a) according to data Meteo Service Paramaribo.
b) the profile was described during the
short rainy season,
c) precipitation exceeded evapotranspiration in the week preceeding the description.
Vegetation;
Foengoe
- Parinari campestris
Bospapaja
- Cecropia spp,
Kwarie
- Vochysia spp.
Savanna-mangrove- Rhizophora spp.
Geology; Soils weathered from precambrian granites
(probably) Tibity series.
Physiography: Undulating area, dissected peneplain;
place of description: plateau.
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Relief: subnormal.
Slope; 3% sloping upwards to east. Class A.
Altitude: + 15,5 m + NSP (mean sea level)
Hydrology;
a) Soil drainage_class: well drained,
presumed highest: more than 182 cm below the soil surface
presumed lowest: more than 182 cm below the soil surface
actual
: more than 182 cm below the soil surface
d) Flooding: none
e) Moisture: moist.
Biological activity;

^) 522!^Ë2Zê2:2EïïËS5 •
8 -

0

0-19
19 - ^9
49 - 88
88 -122
122-17^

root cover; many very fine and fine,
many medium and few large roots,
many very fine and fine, many medium and
few large roots.
many very fine and fine, few medium roots.
many very fine and common fine roots.
common fine and few fine roots.
few fine and few medium roots,
b) Blogores: many very fine biopores in
the topsoil, decreasing
with depth.

*^)

5ËE5^_2-^

Ü^Éi^!ËHï^24_21i5^2ii* ™o^6
than 182
cm below
the soil
surface,

Human activity: none.
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C.
Op

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS:
+8-0

A^-oc 0 - 1 9

cm:

Brown (10 YR 4/3), moist and rubbed;
dark yellpwish brown (10 YR ^/^)^ wet;
fine sandy clay loam with common organic
matter; weak fine subangular and fine
granular structure; many very line biopores; friable slightly sticky and slightly plastic; pH(Hellige)= 5.5-6.0; clear
and smooth on:

cm:

Yellowish brown (10 YR 5/6), moist and
rubbed; yellowish brown (10 YR 5/8), wet;
medium sandy loam; weak fine (sub)angular
and fine granular; many very fine and
fine and common medium biopores; loose
to friable, slightly sticky and slightly
plastic; few fine irregular faint brown
(10 YR 5/3) mottles; piI(Hellige)= 5.5;
gradual and wavy on:

19- 29 cm:

Stone line consisting of quartz gravels.

II B^-oc 29-^9 cm:

Yellowish brown (10 YR 5/8), moist, rubbed and wet; medium sandy clay loam with
20% quartz gravels; fine to Eiedium (sub)
angular blocky and medium granular structure ; many very fine and fev] medium biopores; friable, slightly sticky and
slightly plastic; pH(iTelli6e)= 5.5;
gradual and wavy on:

II B^^-o 49-88 cm:

Reddish yellow (7.5 YR 6/8), moist and
rubbed; reddish yellow (7.5 YR 6/6), wet;
fine sandy clay with 30% quartz gravels;
weak fine to medium (sub)angular blocky
structure;

-5^many very fine and fine "biopores; friable,
slightly sticky and plastic; common medium
to coarse irregular to rounded distinct
dusky red (10 R 5/3) plinthite concretions
with quartz nucleus (somewhat porous); few
fine irregular faint yellov; (10 YR 7/6)
and yellowish red (5 YE 5/^0 mottles;
pH(Hellige)= 5^5; gradual and wavy on:
II B^ 2~° ÖÖ "''22 cm: Reddish yellow (7.5 ÏR 5/8), moist and
rubbed; reddish yellow (7.5 YE 6/6), wet;
fine sandy clay with 40;^ plinthite concretions with quartz nucleus; weak fine to
medium (sub)angular blocky structure; many
very fine and fine and common medium biopores; friable slightly sticky and plastic; many medium irregular to rounded distinct reddish brown (5 YR V'^) to dusky
red (10 R 3/3) concretions; many fine to
medium irregular distinct yellowish red
(5 YR 5/8) and few fine irregular faint
very pale brown (10 YR 7/'^) mottles; pH
(Heilige)= 5.5-6.0; gradual and wavy on:
II B2 z-o 122-17^ cm: Reddish yellow (7.5 YR 6/8), moist and
rubbed; reddish yellow (7.5 YR 6/6), wet;
fine sandy clay with quax^tz gravels and
plinthite concretions v./ith quartz nucleus
(20%); weak fine to medium (Gub)angular
blocky structure; many very fine and common fine biopores; friable, slightly sticky and plastic; common medium to coarse
irregular to rounded distinct reddish
brown (5 YR V ^ ) to dusky red (10 R 3/5)
concretions; many fine to medium irregular distinct yellowish red (5 YR 5/8) and
few fine irregular faint very pale brown
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(10 YR 7/^) mottles; pH(Hellige)= 5.5-6.0.
Diagnostic Horizons; oc = ochric epipedon 0 - '4-9 cm
o = oxic horizon
4-9 - 17^ cm.
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5.1.3.

Kaarteenheid 1.1.3»
Het moedermateriaal van deze eenheid is > loeilijk
vast te stellen. De bovengrond heeft de kenmerken
van een schist verweringsprodukt, terv/ijl de ondergrond, dat wil zeggen dieper dan 1,30 m mogelijke
kenmerken vertoont van een granietverwering, Zekerheid zou verkregen worden door zware minoralen analyse. Helaas is dit niet gebeurd. De concretierijke
"bovengrond en de rode (muscoviet) klei ondergrond
zijn als criteria genomen. Gezien het feit dat
(muscoviet) klei herhaaldelijk in dit verslag gebruikt zal worden is een poging tot nadere omschrijving wel een noodzaak. Muscoviet klei ''^an zov;el het
verweringsprodukt van granieten als schieten zijn,
In eerste instantie is het klei raet bijmenging van
muscoviet plaatjes die vrij groot zijn, althans als
dusdanig herkenbaar zijn. Bijmenging met ander grover
materiaal zoals kwarts en zand is OOJC mogelijk. De
kleur varieert van rood tot wit. De witte kleur kan
een aanwijzing zijn voor de slechte drainage toestand.
Evenals bij de vorige eenheden is ooL hier geen korrelatie v;aargenomen tussen een typisch olantenassociatie en bodemtype. De variatie in deze eenheid
wordt teweeg gebracht door het percenta''<e plinthietkonkreties in de bovengrond en het kwartsgehalte dat
naar de randen toe kleiner wordt.
De variatie wordt verder teweeg gebracht door de
textuur (bijmenging met fijn tot midgrofzand) en
kleur (2.5 YR 4-5/6-8 tot 4-5/6-8),
De drainage toestand is relatief slechter aan de
randen vanwege de geringere helling. Ook deze eenheid heeft voornamelijk de vorm van een plateau met
enkele ruggen als uitlopers. De totale oppervlakte
bedraagt 3,9 ha.
Profielkuil JAO-? geeft een redelijk beeld van deze
eenheid. De beschrijving volgt hieronder,

j
'

^
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-57GENERAL DATA;
1.
2»

3.
4,

Profile number; JAVA - OOST 7. (JAO - 7)
location; Topographical map of Surinam, scale 1:40.000.
(1966), sheet: 23^; coordinates: N 919.960 E 414.980. Traverse AB, picket 27.
Date of description; 6-12-'7'^.
Described "by; R. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS;

1,
2,

3,

Classification; Typic Haplorthox (7 , Approximation,
1967) (tentative)
Climate; a) according to data Meteo Service Paramaribo.
b) the profile was described during the short
rainy season.
c) the day preceeding the description there
was a shower, precipitation exceeded evapotranspiration in the week preceeding the
description.
Landuse/Vegetation;
Kopl
Kwarie
Barklak
Parihoedoe

4,
5»
^'
7»
^*
9«

-

Goupia glabra
Vochysia spp,
Eschweilera spp.
Aspidosperma marcgravianum
Geology: Soil weathered from precambrian granites.
(Tibiti series) or Armina schists,
Physiography; Undulating area, dissected peneplain,
place of description; plateau - edge,
Relief; Normal
Slope; 11% sloping upwards to North,
Class C.
Altitude! + 16 m NSP (mean sea level)
Hydrology;
a) Soil drainage_class: well drained.
presumed highest; more than 200 cm below
the soil surface.

-58presumed lowest: more than 200 cm below
the 3oil surface
actual: more than 200 cm below the soil
surface•
®) ^SiiliSiSi-ÉïSiSÊSê• none
e) Moisture: dry to moist,
10,

11.

Biological activity;
a) Rootdevelopment:
0 - 25 cm: many very fine and fine, medium and common large roots.
25- 45 cm: many very fine and fine and few medium
roots,
45- 6A- cm: few very fine and fine roots,
64-15'' cm: few fine roots,
¥) Bi022£ê5* many very fine and fine and
common medium biopores beginning
under the epipedon,
c) Degth of undisturbed_sub_soil: more than
200 cm below the
soil surface,
Human activity: none
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;

A^ ^-oc

0 * 25 cm:

Dark brown (10 YR 5/5)» moist; dark
yellowish brown (10 YR 3/4), rubbed
and wet; very gravelly fine sandy clay
loam with quartz grains; fine to medium granular structure; biopores not
to determine due to stoniness; loose
to friable, slightly sticky and slightly plastic; many coarse to very coarse
irregular to rounded prominent very
hard dusky red (10 R 5/4) and red
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(7.5 R ^/6) plinthite concretions
(some with quartz nucleus); pE(Hellige)
= 5.5-6.0; gradual and smooth on:
A^ p-oc

B^ -0

23 - ^3 cm: Dark yellowish brown (10 YR V^Oi
moist and rubbed; dark brown to brown
(10 YR V 5 ) , wet; very gravelly fine
sandy clay with and some quartz fragments up to 10 cm; weak very fine to
fine subangular blocky and fine to
medium granular structure; many very
fine and common fine biopores; loose
to friable, slightly sticky and
slightly plastic; many medium to
coarse irregular prominent very hard
and somewhat porous dusky red (10 R
3/4) plinthite concretions and item
yellowish red (5 YR 5/6) quartz gravels with iron rich coatings; pH(Hellige)
= 6.0; gradual and wavy on:

45 - 64 cm:

Yellowish red (5 YR 5/8), moist and
rubbed, reddish yellow (5 YR 6/8) wet;
fine sandy clay with quartz gravels up
to 70% (diameter up to 5 cm, some with
iron rich coatings); weak very fine to
fine subangular blocky and fine granular structure; many very fine and
common fine biopores; friable, slightly sticky and plastic; common medium
irregular prominent very hard and
mixed with muscovite dusky red (10 R
3/3) plinthite concretions; pH(Hellige)
= 5»5; gradual and wavy on:
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B^^i -o

6^ - 151 cm:

Yellowish red (5 YR 5/8) moist, rubbed
and wet; fine sandy clay with 70%
quartz fragments; weak very fine to
fine subangular blocky and fine granular structure; many very fine and common fine biopores; friable, slightly
sticky and plastic; few fine irregular
faint reddish yellow (7.5 YR 7/6)
mottles; pH(Hellige)= 5»5-6,0; gradual
and wavy on:

B22 -o ^31 - 200+cm:

Red (2.5 YR 5/8), moist, rubbed and
wet; fine sandy clay with muscovite;
weak fine to medium (sub)angular blocky and medium granular structure; many
very fine and common fine biopores;
friable, slightly sticky and plastic;
common medium to coarse irregular prominent dusky red (10 R J/'^) mottles;
pH(Hellige)= 5.0-5.5.

Diap^nostic Horizons:

oc = ochric epipedon
o = oxic horizon.

0 - 45 cm
45 - 200+cm.
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Kaarteenheid 1.1,4.
Deze eenheid met een totale oppervlak van 4,55 ha.
heeft de vorm van een rug met enkele zijarmen die
nagenoeg evenwijdig lopen. Het moedermateriaal is
vermoedelijk graniet. De bovengrond is hier als
criterium genomen. In tegenstelling tot eenheid
1.1.5. is de bovengrond bij deze eenheid plinthietkonkretiearm. De variatie wordt ook hier teweeg gebracht door het gehalte aan grovere componenten
(kwarts en zand), de mate van vlekking en de kleur
van de matrix (10 YR 5-6/6-8) van de ondergrond.
De drainagetoestand is ook hier goed tot tamelijk
goed. Evenals bij de vorige eenheden is ook in deze
eenheid een profielkuil (JAO 10) beschreven, die een
redelijk beeld geeft van deze eenheid, (zie beschrijving).
GE^TERAL DATA:
Profile nvimber; JAVA - OOST 10 (JAO 10)
Location; Topographical map of Surinam, scale
1:40.000, sheet; 25^; coordinates:
N 919.960 - E 415.880.
Traverse AB, picket 55.
Date of description: 4-12-'71.
Described by; R. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS;
th
Classification; Plinthia Haplorthox (7 , Approximation, 1967) (tentative)
Climate: a) according to data Meteo Service Paramaribo ;
b) the profile was described during the
short rainy season.
c) the wee-k preceeding the description the
precipitation exceeded the evapotranspiration.
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Landuse/Vegetat1on; Basralokus - Dicorynia guianensis
Foengoe
- Parinari campestris
Koemboe
- Oenocarpus bacaba
Djedoe
- Sclerolobixm spp.
Geology; Soils weathered from precambrian granites 5 Tibiti-series) probably with colluvial
cover.
Physiography; Undulating area dissected peneplain;
place of description.
Relief; normal
Slope; sloping upwards to East.
Class B.
Altitude; + 1^,5 m above N S P (mean sea level).
Hydrology;
a) Soil_drainage_class: well drained
^) ^ï!2ÜS^ÏÏ§!ËË£5^^i2 • °io^® than 180 cm below
the soil surface,
presumed lowest ; more than 180 cm below
the soil surface,
actual: more than 180 cm below the soil
surface,

*^^ eE5i£^2i5l_EE§i5ESE • °-one.
d) Flooding: none.
e) Moisture: moist.
Biological activity;
a) Rootdevelogment.
0 - 5 cm: many very fine and fine, common medium and
few large roots.
5 -25 cm: many very fine and fine, common medium and
few large roots.
25-^5 cm: many very fine and fine, few medium roots.
45-75 cm: common very fine and fine roots,
75-107cm: few very fine and fine roots,
107-180+ cm; few very fine roots.
b) Bio^ores: many very fine biopores in the
topsoil.
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11,

c) Degth of undisturbed_sub3oil: more than
1^.0 cm below
the soil surface,
Human activity; none,
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;

Op + 5 - 0 cm:

Dark brown (10 YR 5/3), moict and rubbed;
dark brown to brown (10 YR ^/3)i
wet;
medium sandy clay loam; weak very fine
subangular blocky and fine granular structure: many very fine biopores; friable,
slightly sticky and slightly plastic;
pH(Hellige)= 6.0; clear and wavy on:

A^^-oc 0 '. 20 cm:

Dark yellowish brown (10 YR V'^)? moist
and rubbed; dark yellowish brown to yellowish brown (10 YR ^,'p/^)^
wet; fine
sandy clay loam (clay); weak very fine
to fine subangular blocky and fine granular structure; many very fine, common
fine and few medium biopores; friable,
slightly sticky and slightly plastic;
pH(Hellige)= 5-5-5.0; granu]ar and sm.ooth
on:

A^2"°^ 20- 40 cm:

Yellowish brown (10 YR 5/6), moist and
rubbed; yellowish brown (10 YR 5/Ö), wet;
fine sandy clay; weak fine to mediiom subangular blocky and fine granular structure; many very fine and fine, few medium biopores; friable, slightly sticky and
plastic; few fine irregular faint yellowish brown (10 YR 5/8) nottles; pH(Bellige)
= 5«5-6,0; gradual and smooth on:

-64-

II B^-o

40 - 70 cm:

Brownish yellow (10 YR 6/8), moist
and rubbed; brownish yellov; (10 YR
6/6), wet; fine sandy clay with quartz
grains (10%); fine to medium subangular blocky structure; many very fine
and fine, few medium biopores; friable,
slightly sticky and plastic; few
coarse irregular prominent dark brown
(7.5 YR 5/2) and strong brown (7.5 YR
5/8) concretions (quartz with ironrich coatings, very hard); few fine
irregular faint red (2,5 YR 5/8) and
common medium to coarse vertically
elongated brown (10 YR 5/5) mottles;

'I

H
pïI(Hellige)= 5.5; gradual and smooth
on:
II B2^-o 70 -120 cm:

Yellowish brown (10 YR 5/8), moist and
rubbed; yellowish brown to brownish
yellow (10 YR 5.5/6), v^et; fine sandy
clay with quartz gravels (20%); v;eak
fine to medium (sub)angular blocky
structure; many very fine and fine
biopores; friable, slightly sticky and
plastic; many fine to nedi\im irregular
distinct yellowish red (5 YR 5/8)
common fine to medium vertically elongated distinct brown (10 YR 5/5) and
few fine irregular faint very pale
brown (10 YR 7/4) mottles; pH(Fellige)
= 5.5-6.0; gradual and smooth on:

II B22-0 102-175+cm:

Brownish yellow (10 YR 6/6), moist and
rubbed; brownish yellow to yellov. (10
YR 6.5/6), wet; fine sandy clay with
quartz and muscovite (10-15%); fine to
medium subangular blocky structure;

tï
V
É

i

„,
m
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many very fine, common fine and few
medium biopores; friable, slightly
sticky and plastic; few medium, rounded
prominent red (7.5 R 5/6) concretions;
many fine to medium irregular distinct
brown (10 YR 5/3) and vertically elongated yellowish red (5 ÏR 5/8) mottles;
pH(Hellige)= 5-5-6-0:
oc = ochric epipedon
o = oxic horizon

+5 - '^O cm.
40 •- 175+ cm.
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Faarteenheid 1,1.3«
De witte (muscoviet) klei ondergrond is hier als
criterium gehanteerd. Hetraoedermateriaalis zeer
waarschijnlijk graniet. Deze eenheid heeft de vorm
van een plateau en een totale oppervlakte van 3,11
ha. Een korrelatie tussen een typische plantenassociatie en bodemtype is niet gekonstateerd. De
ondergrond die kenmerken van een cta^nerende laag
vertoonde, zou tot gevolg moeten hebhen dat deze
eenheid een relatief nattere vogetatietype zou
dragen. Dit was echter niet het '^eva.!. De variatie
hier heeft evenals bij de vorige eenheden betrekking op de kleur van de matrix, de tox"cuur (bijmenging met kwarts en midgrof tot grofzand), percentage plinthiet konkreties en mate van vlekking.
Aangenomen mag worden dat profielkuil JAC 12 een
redelijk beeld geeft van deze eenheid. De beschrijving volgt dan ook hieronder:
GECTRAI DATA:
Profile number: JAVA - OOST 12 (JAO - 12)
Location: Topographical map of Surin.nm, scale
1:40.000
(1966) sheet 23^; coordin:iteG: W 919-560E 415.080. Traverse 2-2^^; picket 10.
Date of description: 5-12-'71.
Described by; R. Sanchit.
SOIL SITE CHA.RACTERISTICS;
Classification; (Aquic) Plinthic Tropeptic Haplorthox (tentative) (7
Approximation,
1967)
Climate; a) according to data Leteo Service laramaribo;
b) the profile was described during the
short rainy season.

-67c) the day of the description the weather
was cloudy and the week preceeding
the description the weather was characterized by showers almost every
afternoon; precipitation exceeded evapotranspiration.
3,

'4-,

5»

5.
7.
8.
9.

Landuse/Vegetation;
Matakki
- 3ymphonia globulifera
Barklak
- Sschweilera spp,
Foengoe
- Parinari campestris.
Bostamarinde
- Arthrosamanea spp.
Prokoni
- Inga alba.
Geology: Soils weathered from precambrian granite
(probably) Tibiti-oeries or Armina
schists.
Physiography; Undulating area, dissected peneplain, place of description:
plateau.
Relief; Normal
Slope: 8% (sloping upwards to oast)
Class B.
Altitude: + 15.5 m NSP (mean sea level)
Hydrology:
a) Soil drainage__class2 well drained
presumed highest: more than 200 cm below the soil surface
presumed lowest : more than 200 cm below the soil surface
actual
: more than 200 cm below the soil surface
c) Artificial_drainage: none
d) Flooding: none
e) Moisture: moist througbout.

-68Biological activity;
a) Eootdevelopment:
7 -

0 cm : many very fine and fine, common medium and large roots.
0 - 7 cm : many very fine, common fine and few
medium and large roots
7 - 24 cm : many very fine, comuoion fine and fevi
medium roots,
24- J>6 cm : common very fine and fine, few medium
roots.
35- 69 cm : common very fine and fine, few medium
roots.
69-'195+cm : common very fine and f ex-; fine roots.
b) Biopores: many very fine and few fine
biopores in the topsoil,
decreasin;;; with depth.
c) pepth_of_undi3turbed subsoil:more than
200 cm
belov; the
soil surface.
Human activity: none
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;
Op + 7 - 0 cm: Dark yellowish brown (10 YE V^)?
moist and rubbed, yellowish brown
(10 YR 5/4), wet; fine to medium
sandy clay loam; weak fine subangular blocky and (very) fine granular structure; many very fine
and few fine biopores; loose to
friable, slightly sticky and
slightly plastic; few fine irregular faint yellowish brown (10 YR
5/6) mottles; pH(Fellige)=5.5;
clear and smooth on:

-69cm: Yello'.vish brown (10 YR 5/8), moist
and rubbed, yellomsh brovm to
brownish yellow (10 YR 5«5/ö), wet;
medium sandy clay loam v/ith quartz
(40%); weak fine subangular blocky
and fine to medium granular structure many very fine, common fine
and few medium biopores; friable,
slightly sticky and plastic; few
fine irregular faint yellowish
brown (10 YR 5 A ) mottles; pE(Hellige)= 5.5; gradual and smooth on:
cm: Yellowish brown (10 YR 5/8), moist
and rubbed, yellowish brown to
brownish yellow (10 YR 5.5/8), wet;
fine sandy clay vjith quartz (50%)
and muscovite (50%); weak fine
subangular blocky and fine to medium granular structure; many very
fine and common fine biopores;
friable, slightly sticky and plastic; pH(Hellige)=: 5*0-5.5; gradual
and smooth on:
cm: Reddish yellow (5 YR 6/8), moist
and rubbed, reddish yellow (5 YR
6.5/8), wet; fine sandy clay with
plinthite concretions and muscovite;
weak fine to medium subangular
blocky and fine granular structure;
many very fine and fine, few medium
biopores; friable, sli.r-htly sticky
and plastic; common medium to
coarse irregular prominent dusky
red (10 R 5/4) plinthite concretions;
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common fine irregular distinct red
(2.5 YR 5/8) mottles; pH(Fellige)=
5.0-5.5; gradual and smooth on:
Bp^-O 56-69 cm: Reddish yellow (5 TR 6/8), moist,
rubbed and wet; fine sandy clay
with plinthite concretions; v;eak
fine to coarse (sub) angular blocky
structure; many very fine and fine,
few medium biopores; friable, slightly sticky and plastic; many medium
to coarse irregular to vertical
elongated prominent very hard and
somewhat porous, dusky red (10 R
3/3) and red (10 R 5/S) plinthite
concretions (some more than 5 cm);
many medium irregjlar distinct red
(2.5 YR 5/8; 10 R 5/8; 10 R 4/6)
mottles; pH(fTel.lige)= 5.5-6; gradual and smooth on:
^22 ^9-193+ cm: i^Hiite (10 YR 8/1), moist, rubbed
and wet; fine sandy Muscovite rich
clay with some quartz gravels; weak
fine to coarse subangular blocky
structure; many very fine and fine,
few medium biopores; friable,
slightly sticky and plastic; many
medium to coarse irrep;ular to vertically elongated, prominent red
(2.5 YR V 8 ; 2.5 YR 5/8); 10 R 5/8)
mottles; pH(Hellige)= 6,0.
Diagnostic Horizons: oc = ochric epipedon + 7-24 cm
o = oxic horizon 24 - 69 cm.

n
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6,1.5,

Kaarteenheid 1.2.
Onder deze eenheid zijn alle hellingen van de
vorige eenheden ondergebracht. Dat dit gebeurd
is, ligt aan het feit dat de hellingen in grote
lijnen overeenkomen.
Het moedermateriaal is verraoeieli.jk overwegend
graniet.
Haast alle hellingen hebben een colluviaal dek in
dikte variërend tussen de 50 en 90 cm en een helling oplopend tot 15%.
De drainage toestand is over het algemeen tameli.jk
goed. De textuur in de bovengrond varieert van
fijnzandige leem tot zware leem en een kleur
variatie van 10 YE V 3 - 10 IR 4/'+.
Op ongeveer 40 cm wordt de kleur variatie 10 YR
5-5/6-8, terwijl het kwartsgehalte toeneemt en
varieert tussen 10 en ISC».
In de ondergrond is het kwartsgehalte hoger
(plaatselijk tot 50%) en de kleur varieert van
10 YE 7-8/4-8, tervrfijl de textuur zwaarder wordt
(zware leem tot klei),
In deze eenheid die een totale oppex^vlakte van
25 ha heeft is één profielkuil beschreven, die
een redelijk beeld geeft (zie hieronder)
A.

GENERAL DATA:
1, Profile number; JAVA - 003T 13. (JAO 13)
2, Location
: Topographical map of Surinam,
1:40.000 (1956). sheet: 23^;
coordinates: N 919.750 - E
414,080, Traverse 1 - 2 ;
picket 2 South,
3, Date of description; 5-12-'71.
4, Described by: R. Sanchit.

B.

il

SOIL SITE CHARACTERISTICS:
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1. Classification; Flinthic HaplortLoxC?
Approximation, 196?)
(tentative)
2. Climate: a) according to data Meteo Service
Paramaribo;
b) the profile was described during
the short rainy season,
c) the week proceeding the description the weather was sharacterized
by showers; precipitation exceeded
evapotranspiration,
3. Landuse/Vegetation;

4.

5.

^*
7.
8.
9.

Poengoe
- Parinari caiapestris
Basralokus
- Dicorynia guianensis
Kopie
- Goupia glabra
Gronfoeloe
- Q,ualea spp,
Geology; Soils weathered from precambrian granite, (probably Tibiti Series) with
colluvial cover of appro<i lately 90 cm.
Physiography: Undulating area, dissected peneplain, place of description;
plateau-edge (convex slope)
Rslie^
: Sub-normal
Slope
: 5% sloping upwards to South.
Class B.
Altitude
:
Hydrology
^) §2ii_É;ü§iïï2:5£_2l§2£ • well
drained.
b) Groundwatertable;
presumed highest; more than 182
cm below the
soil surface
presumed lovjest: -jore t h a n 182
cm below the
soil surface.

-73actual : more than 182 cm below
the soil surface.
d) Flooding: none
e) Moisture: moist throughout
'^0. Biological activity;
a) Ro'^^ÉSX^-'-SEIBê^i •
4 - 0 cm

: many very fine and fine, common
medium and few large roots,
0 - 15 cm : many very fine, common fine and
medium roots.
13- '^0 cm : many very fine, common fine and
medium roots.
-4-0- 89 cm : many very fine, common fine and
medium roots.
89-144 cm : many very fine and lino, few m^edium
roots.
144—178+ cm: few very fine and fine roots.
"b) Biogores; many very fine and fine,
common medium biopores
in the topsoil, decreasing with depth.
more than 182 cm below
the soil curface.
11, Human activity: none.
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;
O2-OC+ 4 - 0 cm

: Dark brown (10 YR 3/3), moist and
rubbed, brown to dark brown (10 YR
^ / 3 ) , wet; fine sandy clay loam;
with common organic matter weak
very fine to fine subangular blocky and fine granular structure;
many very fine, common fine, few
medium biopores;
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looae to friable, slightly sticky
and slightly plastic; pr(rellige)=
5.5; clear and smooth en:
15 cm: Yellowish brown (10 IR 5/^4), moist,
rubbed and ivet; fine sandy loam;
weak fine to medium subangular
blocky and fine granular structure;
many very fine and raedium, common
fine biopores; loose to friable,
slightly sticky and slightly plastic; common fine iriegular faint
dark rayish brown (10 YE 4/2) and
yellowish brown (10 YH 5/S) mottles;
pH(Hellige)= 5»^ - 5»5; gradual and
smooth on:
cm

cm

: Yellowish bro'wn (10 YR 5/8), moist,
rubbed and wet; fine sandy loam;
weak fine subangular blocky structure; many very fine and fine, common medium biopores; loose to friable, slightly stic'.y and slightly
plastic; few fine irregular faint
brownish 3/ellow (10 YR 6/6) and
dark grayish bro.;n (10 YE V 2 )
mottles; pH(Hellige)= 5«5; gradual
and smooth on:
: Brownish yellov; (10 YR 6/8), moist
and rubbed, brownish yellow (10 YE
6/6), wet; fine sandj^ loam with
quartz gravels; weak fine to medium
subangular blocky structure; many
very fine and fine, common medium
biopores; loose to friable, ;11jhtly
sticky and ;1 i •..' / •^"'astic few fine
irregular faint yellovvish brown

-75(10 IR 5/^) mottles: :oH(Pellige) =
5.0 - 5.5; Sï^ad-ual arid smooth on;
Bg^-o 89-:14^ om: Yellow (10 YR 7/6), moist and rubbed,
very pale brown (10 YE 7 A ) , wet;
fine sandy clay loam; weak fine to
medium (sub)angular blocky; many
very fine and fine, comrnon medium
biopores; friable, slightly sticky
and slightly plastic few fine to
medium irregular f-iint j'-ellowish
brown (10 YR 5/''-^) and common fine
to medium vertically elongated distinct yellowish red (5 YR 5/8) mottles; pH(Hellige)= 5.5-Ê'»0; gradual
and very wavy on:
Bpp-o 144~178+cm: Very pale brown (10 YR 7/^), moist,
rubbed and wet; fine sandjr clay
loam with quartz (60;^); weak fine
to medium (sub)angular blocky structure ; many very fine and fine, medium biopores; friable, slightly
sticky and plastic; few fine irregular prom.inent dusky red (10 R 5/3)
plinthite concretions with quartz
nucleus; common mediuxTi to coarse
irregular to vertically elongated
prominent reddish yellow (5 YR 6/8)
and strong brown (7.5 YR 5/8) mottles; pH(Hellige)= 6.0 ~ 6.5.
Diagnostic Horizons; oc= ochric epipedon +4 - 13 cm
o - oxic horizon
89 -178+ cm
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Kaarteenheld 1.3«
Deze eenheid, die een totale opj^^'t'vlakte van 35,11
ha heeft en een helling kleiner dan 6';'u en neemt
relatief het grootste deel van sample-strip I in.
In de ondergrond komt half verv;eerde muscoviet
voor, waarschijnlijk behorend tot granietisch
moedermateriaal.
Alle gronden van deze eenheid zijn min of meer
colluviaal beïnvloed. Plaatselijk waar de ondergrond stagnerend is (muscoviet - klei) bebben we
een relatief 'nattere' vegetatie. Over het algemeen is de drainage toestand onvolkomen tot matig
goed.
De bovengrond bevat matig veel (1.5 - 7%) organische stof en varieert in textuur van (zware) leem
tot klei, vaak met bijmenging van midgrofzand. De
variatie in het profiel wordt verder tevioeg, gebracht door de kleur (10 IR 5~3/6-8), -pei'centage
plinthiet konkreties, het gehalte aan kwarts en
de mate van vlekking.
Gesteld moet worden dat in deze eenheid feitelijk
meerdere kuilen beschreven hadden moeten worden,
maar vanwege tijdgebrek is het aantal gereduceerd
tot een. Profielkuil JAO-6 is een vertegenwoordiger
van deze eenheid (zie beschrijving)
GENERAL DATA:
Profile number; JAVA - OOST 6 (JAO 6 ) .
Location:
Topographical map of Surinam,
scale 1:^0.000 (1956) sheet; 23^;
coordinates N 919,960 - E 414,480.
Traverse AB picket 22,
Date of description: 7-12-'71.
Described by; R. Sanchit.
SOIL SITE GHARACTERITIGS:
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1.
2.

3.

^*

5.

6.
7.
8.
9.

"bh
Classification; Plinthic Umbriorthox (7 Approximation, 1967). (Tentative).
Climate;
a) according to data r-'eteo Service
Par'bo.
TD) the profile was described during
the short rainy season,
c) in the week preceeding the description the weather •'.«as characterized by sho¥;ers almost every
day.
Landuse/Vegetation;
Rrapa
- Carapa spp,
Foengoe
- Parinari campestris
Kwarie
- Vochysia spp»
Kopie
- Goupia glabra
Geology: Soils weathered from precambrian granites
(Tibiti Series) with (probably) colluvial
cover.
Physiography; Undulating area, dissected peneplain,
place of description: foot of the
hill.
Relief; Sub - normal.
Slope; 6% sloping upwards to Hortho
Altitude: + 5 m NSP (mean sea level).
Hydrology;

a) Soil_drainage_class2 Iniperfecly to
moderately well
drained.
l)) Groundwatertable:
presumed highest: more than 140 cm belOïV the soil surface,
presumed lowest : raore than 174 cm below the soil surface,
actual : more than 174 cm below the
soil surface.

ë) Moisture: none.
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Biological activity;
a) R22ÏÉËZêl'-'PS2B~ •
O - 10 cm : Many very fine nnd fine; common medium and few large roots,
10- 33 cm : m.any very fine and fine, common medium; and few large roots,
35- ^3 cm : common very fine and fine and few
medium roots,
45- 56 cm : few very fine and fe'w large roots;
56- 89 cm : few very fine and few large roots.
b) Biogores: many very fine, fine and
medium biopores in the topsoil decreasing with depth.
c ) Dep;fcli_of_undisturbed_subsoil: more t h a n
17^+ cm below the soil surface.
Human activity; none.
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;
-u 0 - 10

cm : Very dark grayish brown (10 YR 3/2),
moist and rubbed; very dark gray
(10 YR 3/^)» wet; fine sandy clay
loam; weak fine sub-angular blocky
and fine to medium granular structure;
many very fine, fine and medium biopores; friable, sllixY'tlj
plastic.
pH(Hellige)= 6,0; clear and smooth on;

-u 10- 33

cm : Dark brown (10 YE 3/3)? moist and wet,
dark yellowish brown (10 YR 3 A ) ,
rubbed; fine sandy clay loam; weak
fine sub-angular blocky and fine to
medium granular structure; many very
fine, common fine and f^:,.. medium biopores; friable, Gli^::,htly c.ticky and
slightly plastic; pri(L:ellige)= 6.0;
gradual and smooth on;

-79-

A^^

33 - '4-5 cm : Dark yellowish brown (10 TR - ^ A ) ,
moist and rubbed; brown (10 YR '4-/3),
wet; fine sandy clay loam to clay;
weak fine to inedium sub-angular blocky and fine to raedium granular structure ; many very fine, common fine and
few medium biopores; .friable, slightly sticky and slightly plastic; common fine irregular faint yellowish
brown (10 YR 5/8) mottles; pH(Hellige)
= 5.0; gradual and smooth on:

B^

^5 - 56

B^^-o

cm : Yellowish brown (10 YR 5/^), moist,
rubbed and wet; fine sandy clay loam
(clay); weak (very) fine (sub)angular
blocky structure; many very fine and
fine, few medium biopores; friable,
slightly sticky and plastic; few fine
to medium, irregular faint dark yellowish brown (10 YR 4/4) and common
fine to medium irregular faint yellow
(10 YR 7/6) mottles; pH(Hellige)=
5.5-6.0; gradual and smooth on:

56 - 90 cm : Yellow (10 YR 7/6), moist and rubbed,
very pale brown (10 YR 7/^^), v;et;
fine sandy clay with quartz grains;
weak (very) fine (Gub)angular blocky
structure; many very fine, common
fine and few medium biopores; friable,
slightly sticky and plastic; common
fine to medium irregular prominent
red (2.5 YR 4.5/8), few fine, irregular faint reddish yellow (5 YR 6/8)
and few fine to medium irregular distinct very pale brown (10 YR 8/4)
mottles; pH(Hellige)= 5.0-5.5 gradual
and wavy on:

-soil B22-0 90-17^+ cm: Very pale brown (10 YR 7/'4), moist,
rubbed and vjet; f^^ravelly sandy clay;
weak very fine (sub)angular blocky
structure; many very fine and common fine biopores; friable to firm,
slightly sticky and plastic; many
medium to coarse irregular prominent dusky red (7.? Ti 3/2) and red
(2.5 YR ^/8) very hard, somewhat
porous, plinthite concretions;
common fine to medium irregular
distinct yellowish red (5 YE 5/8)
and few fine irregular faint
brownish yellow (10 YR 6/8) mottles;
some muscovite pieces are present;
pH(Hellige)= 5.5 - 6;
Diagnostic Horizons; u * umbric epipedon
o = oxic horizon

0 - 33 cm
56-17^+ cm.

-81-

Kaarteenheid 2.1.
Eenheid 2.1. is in sample strip I vertegenwoordigd met een oppervlakte van 1,11 ha en heeft de
vorm van een rug. Dat deze eenheid tot het schist
landschap is gerekend komt door het feit dat in
de ondergrond sericiet klei voorkomt, Sericiet
klei is klei met zeer fijne glimmers, die bij uitwrijven een talkachtige oppervlak veroorzaken en
een dekkend metalig glanzend laagje op de vingers.
De drainage toestand is goed. Vanv.ege het kleine
oppervlak kan gesteld worden dat deze eenheid,
althans in het gekarteerde deel van sample-strip
I vrij uniform is. Eventuele variaties worden veroorzaakt door het percentage plinthict konkreties.
Profiel kuil JAO 11 is representatief voor deze
eenheid,
GENERAL DATA:
Profile number; JAVA - 003T 11. (JAC 11)
Location; Topographical map of Surinam, scale
1:^0.000 (1966) sheet 23^; coordinates;
N 919.560 - E ^15.880. Traverse 2-2^^.
picket 18.
Date of description: 5-12-'71,
Described by;R. Sanchit,
SOIL SITE CHARACTERISTICS:
Classification; Aquic Plinthic llaplorthox (7
Approximation 1967) (tentative).
Climate:
a) according to data ïv^eteo Service
Paramaribo
b) the profile was described during
the short rainy season.
c) in the v^eek preceeding the description the weather was characterized by showers almost every
afternoon.
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Precipitation exceeded evapotranspiration. Immediately before description a shovuer (+ 1 hour)
Landuse/Vegetation;
Prokonie
- Inga alba
Krapa
- Carapa cpp.
Barklak
- Scchweilera spp.
Bospapaja - Cecropia spp.
Kwatapatoe - Lecythis davisii.
Geology: Soils v;eathered from precarabrian ArminaSchists.
Physiography; Undulating area, dissected peneplain, place of description: transition plateau to convex slope.
Relief; normal
Slope; 5% (sloping upwards to West)
Class A.
Altitude; + 12 m NSP (mean sea level)
Hydrology; a) Soil_drainage_class: moderately well
drained
presumed highest: more than
below the
surface,
presumed lowest : more than
belov; the
suri'ice,
actual
: more than
belovv the
sn.rface,
c) Artificial_drainage: none
d) Flooding: none
e) Moisture: moist throughout.
Biological activity;

1^5 cm
soil
145 cm
soil
145 cm
soil

a) R22Ï^ËYË12EÏ22ÏÏS'

5-0

cm: rootcover; many very line and fine,
common medium and few large roots*
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O

cm: many very fine and Tine, common
medium roots.
15 - 38 cm: many very fine and fine, few medium
roots.
38 - 63 cm: common very fine and few fine roots.
63 - 1^0+ cm: common very fine and few fine roots.
b) Biogores: many very fine and common
fine biopores in the topsoil, decreasing with
depth.
c) De£th_of_undisturbed_subsoil: more
than 1-4-5 cm below the
soil surface.
11, Human activity: none
C.
Op

-

15

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS:
- oc + 5 - 0 cm: Very dark grayish brown (10 YR 3/2),
moist and rubbed, very dark gray
(10 YR 3/1), wet; fine sandy clay
loam, with common organic matter;
weak fine to mediuni subangular
blocky and fine j^ranular structure;
many very fine and comBion fine biopores; friable, slightly sticky and
slightly plastic; pH(I{ellige)= 6;
clear and soiooth on:

A^^- oc

0 -16 cm:

Brown (10 YR '4-/3), racist and rubbed;
dark yellowish brown (10 YR V ^ ) ,
wet; fine sandy clay loam; weak
fine to medium subangular blocky
and fine granular structure; many
very fine, common fine and few large
biopores; friable, c-ligbtly sticky
and slightly plastic; pE(Hellige)=
5.5; gradual and smooth on:
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II A^2 ~ °° 16-38 cm: Yellowish brown (10 YF 5/^),
moist, rubbed and viet] fine sandy
clay with plinthite concretions;
weak fine to medium subangular
blocky and fine granular structure ; many very fine and common
fine biopores; friable, slightly
sticky and slightly plastic; common coarse irregular to rounded
prominent dusky red (10 R 5/^)
and dark red (10 2 3/6) plinthite
concretions; comiAon fine to medium, irregular, faint yellowish
brovm (10 YR 5/8) mettles; pH(Hellige)= 5«5-6«0; gradual and
smooth on:
II Bp^ - 0 38-53 cm : Reddish yellov. (7.5 YR 6/8), moist
and rubbed, reddish yellow (7.5
YR 6/6), wet; fine sandy clay with
plinthite concretions (40^o) ;
weak fine to mediuEi subangular
blocky structure; many very fine
and fine, few large biopores;
friable, slightly sticky and plastic; many coarse (5 cm) irregular
prominent dusky red (10 R 3/^) and
dark red (10 R 3/6) plinthite
concretions; pn(Helligc)= 5.0-5.5;
gradual and smooth on:
II B22-0 65-140+ cm : Reddish yellow (5 YR 6/8), moist
and rubbed, reddish yellow (5 YR
6.5/8), wet; (fine sandy) clay
Vi/ith plinthite concretions (50/0;
weak fine to medium subangular
blocky structure;
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many very fine and common fine
and large biopores; friable,
slightly sticky and plastic; many
coarse irregular to vertically
elongated prominent dusky red
(10 R 3/3)» yellov/isli red (5 YR
5/8) and strong brom (7.5 YR 5/8)
plinthite concretions; many fine,
irregular, distinct red (2.5 YR
5/8), many medium to coarse irregular prominent red (10 R -4-/8),
common medium, irreg.ular prominent dusky red (10 R 3/^) and
common fine to medium irre(£.ular
distinct white (10 YR 8/1) mottles;
pH(Hellige)= 5.5-6.0.
Biagnostic Horizons; oc = ochric epipedon +5 - 38 ©m
o = oxic horizon
38 -1^0+ cm.
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Kaarteenheid 3.1»
Tot deze eenheid zijn alle kreeJ^dalen en depressies gerekend. Vanwege de kleine oppervlakte zijn
de depressies samengetrokken bij de kreekdalen.
De totale oppervlakte bedraagt 15.55 ha.
Het moedermateriaal is veel recenter dan dat van
de vorige eenheden (Holoceen). De drainage toestand is slecht. De bovengrond io vrij donker
vanwege het feit dat organische ntof relatief
minder snel wordt afgebroken en afgevoerd.
De korrelatie tussen een typische plantenassociatie (in dit geval een "natter" ve^etatietype) en
bodemtype is ook hier niet ^waargenomen. Alleen
in de depressie (lijn 1-1', piket 16) was dit
het geval (warimbo en savanne mangrove). Plaatselijk gaat de bovengrond via een lichtere laag
vrij scherp over in zand en pleatcelijk ontbreekt
deze overgangslaag.
Profielkuil JAO - 4 en profielkuil JAC - 8 geven
een redelijk en representatief beeld van de variatie in deze eenheid (zie beschrijvingen bieronder)
GENERAL DATA;
Profile number; JAVA - OOST 4. (JAO 4)
Location: Topographical map of öurinaia, scale
1:^0.000 (1966), sheet: 23^; coordinates: II 919.960 - £ 414.080,
Traverse AB; picket 18,
Date of description: 10-*l';-'71.
Described by; R. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS:
Classification; Aerie Tropaquept (7
Approximation, 1967)
Climate; a) according to data Meteo Service Paramaribo ;

i
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5,

4.
5.
6.
7.
8.
9.

b) the profile was described during the
short rainy season.
c) precipitation exceeded evepotranspiration in the week preceedinf, the
description.
landuse/Vegetation;
Kopi
- Goupia glabra
Basralokus - Dicorynia guianensis
Prokoni
- Inga alba
Swietboontjie - Inga spp,
Kwarie
- Vochysia spp,
Parioedoe
- Aspidosperma marcgravianum»
Geology; Holocene creek deposits
Phy s i o gr aphy; depression.
Relief; concave to subnormal.
Slope; 2% sloping upwards to South.
Class A.
Altitude; + 6 m above NSP (mean sea level).
Hydrology: a) Soil_drainage__class: poorly
drained.
b) Groundwatertable:
presumed highest; about 60 cm
below the soil
surface.
presumed lowest ; 120 cm below
the soil surface.
actual:
100 cm below the
soil surface.
c) Artificial_drainage2 none
d) Flooding: none
e) Moisture: moist to wet«

10.

Biological activity:
a) Rootdevelopment:
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0 - 10 cm : many very fine and fine, comr.ion medium
and large roots.
10- 50 cm : many very fine and fine, common medium
and large roots.
5O- 80 cm : common very fine and fine, fevj medium
and large roots,
'^) 2i2E2ï!Ë2' '"'fiany very fine, common
fine and many ;iiedium biopores in the topsoil decreasing with depth,
c) Depth_of_undisturbed_öuhsoil: more
than 80 cm helo?; the soil
surface.
11,
Human activity; none.
DESCRIPTION 0? SOIL HORIZONS;
A^^-u 0 - 10 cm: Very dark brown (10 IR 2/2), v.et
and black (10 YR 2/1), rubbed; clay
v;ith common organic material; weak
fine to medium subangular blocky
and granular structure, many very
fine, common fine and many .medium
biopores; loose to friable, slightly sticky and slightly plastic;
clear and smooth on:
A^2~'^ '^*^~ 50 cm: Very dark gray (10 YR 3/1) ^«et and
rubbed; clay with organic material;
weak fine to medium sub-angular
blocky and granular structure; many
very fine and common fine and medium biopores; slightly sticky and
slightly plastic; gradual and
smooth on:
G^ -c 50- 80 cm: Dark grayish brown (10 YR V 2 ) ,
moist; dark gray (10 YR 4/1),
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rubbed, and very dark grayish, brown
(10 YR 5/2), wet; fine sandy loam
to clay loam with organic material
less than 1%; (very) fine subangular
blocky structure; many very fine and
common fine biopores; slightly
sticky and slightly plastic; gradual
and smooth on:
Coo. 80 + cm

: Dark gray (10 YR 4/1) wet; fine to
medium sand; structureless; non sticky and non - plastic.

Diagnostic Horizons: u = umbric epipedon 0 - 50 cm
c = cambic horizon 50 ~ 80 cm
GENERAL DATA;
profile number; JAVA - OOST 8. (JAO 8)
Location; Topographical map of Surinam, scale
1:40.000. (1966), sheet; 23^; coordinates:
N 919.960 - E 415.230. Traverse AB,
picket 295.
Date of description; 4-12-'71.
Described by: R. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS;
Classification: Aerie Tropaquept (7 '' Approximation,
196?) (tentative).
Climate; a) according to data Meteo Service
Paramaribo;
b) the profile was described during the
short rainy season.
c) precipitation exceeded evapotranspiration in the week preceeding the description,
Landuse/Vegetation;
Krapa
- Carapa s\op,
Kopi
- Coupia g l a b r a
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^*

5.
5,
7.
8.
9.

Barklak - Eschweilera spp,
Foengoe - Parinari campestris.
Geology: Holocene Greek depoT^iits v/ith common
organic m-aterial Vi/itli medium sand in
the subsoil.
Physiography: Depression.
Relief: Concave to subnormal.
Slope: 2% sloping upwards to East
Class A.
Altitude; + 4 m above MSP (mean sea level)
Hydrology;
a) Soil_drainage_class: poorly drained.
presumed highest: 5 - "^0 cm
above the soil
surface.
presumed lowest ; about 50 om belou' the soil
surface.
actual
: 30 cm below the
soil surface.

10,

°) èE!ËiÉi£i§l-^-§i™Ë:SË' ^One.
d) Flooding: none,
e) Moisture: moist to v;et.
Biological activity;
a) Rootdevelopment:
0 - 50 cm: many very fine and fine,
common medium roots.
^) ?i222£§.5l many very fine and fine,
few medium biopores;
bably more than 80 cm below the soil surface.

11,

Human activity: none.
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G.

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;
A - u 0 - 50 cm : Black (10 YR 2/1), noist, rubbed and
wet; clay with common to many organic material; weak fine to medium
sub-angular blocky and ^5ranular structure; many very fine and fine, fev;
medium biopores; fri-ible to loose,
(slightly) sticky and plastic; clear
and smooth on:
C^

50 - 80+cm : Dark grayish brown (10 XR 4/2) wet;
medium sand; strucburoless; nonsticky and nonplastic»

Diagnostic Horizons: u = umbric epipcdon 0 - 5 0 cm.

-926 * 2 , SAMHiE-STRIP

II

6,2.1, Kaarteenheid 1,1.
Deze eenheid, met een to-tale oppervlakte van
17,2 ha, komt verspreid in sample-strip II voor.
Vaak heeft het de vorm van een kop, omgeven door
een stelle helling» In tegenstelling tot eenheid
2.1. is het plinthiet-konkretie gehalte hier vrij
hoog, vooral in de bovengrond (^ 60%), Het konkretiegehalte neemt meestal af met de diepte.
De ondergrond bestaat uit sericiet-klei.
Evenals bij alle vorige eenheden (in sample strip
I) is hier ook geen typische plantenassooiatie
waargenomen.De drainage toestand is goed,Dit korat
"vco^ door de vaak relatief hoge ligging van deze
gronden. Deze eenheid is vrij uniform. Enige variatie wordt teweeg gebracht door het percentage
plinthiet konkreties dat plaatselijk kan verschillen en eventuele kleurverschillen (10 YR 4/3-10
YR 4 A ) in de boven- en (5 XR-10 R ^"^6-8) in de
ondergrond en de mate van helling die overal kleiner dan 6% is. Profielkuil JAO-17 geeft een redelijk beeld van deze eei'lieid,
A,

GENERAL DATA,

!• Profile number: JAVA-OOST 1?. (JAO-l?)
2, Location; Topographical map of Surinam, scale 1:40,000
(1966) sheet: 23^; coordinates: N 914,720 E 417,880. Traverse A-^-B"^; picket 2
3, Date of description; 24-11-'71.
4, Described "by: W, van Vuure and R. Sanchit,
B.
1,
2,

SOIL SITE CHARACTERISTICS;
Classification: Typic Haplorthox (7 1 Approximation,
1967) (tentative)
Climate; a) according to data Meteo Service Paramaribo*,
b) the profile was described during the short
rainy seasfin
c) precipitation exceeded evapotranspiration
in the week preceeding the description.

-935,

^»
5«

6.
7«
^'
9.

Landuse/Vegetation;
Krapa
- Carapa spec.
Prokoni
- Inga alba
Kwarie
- Vochysia spec,
Ingipipa
- Couratari spec»
Basra lokus
- Dicorynia guianensis
Foengoe
- Parinari Campestris
Geology; Soils weathered from precambrian Armina
rl
Schists
Physiography; Undulating area, dissected peneplain,
summit of hill. Place of description:
convex slope near summit of hill
Relief: Normal
Slope; 2% sloping upwards to South-East,
Class A,
Altitude; + 20 m above NSP (mean sea level)
Hydrology:
^) §2ii_^ï§^55Sê-£iSSË" ^©11 drained,
presumed highest: more than 14-0 cm below
the soil surface,
presumed lowest: more than 14-0 cm below
the soil surface
actual:
more than 14-0 cm below
the soil surface,
c) Artificial_drainage: none.

10,

e) Moisture: moist througjiout.
Biological activity;
a) R225^ËYËi2£5§5;Ë *
5 - 0 cm : rootcover; many very fine and fine, few
medium roots,
0-4-5 cm : many very fine, common fine and many medi\im roots.
45 - 75 cm: few very fine and fine roots.
75 - 155 cm;few very fine and fine roots.
19) Biopores: rany very fine in the topsoil,
decreasing with depth.

I
'i
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11,
C.

c) Degth. of undistur'bed_su'bsoil: more than
140 cm "below soil surface,
Human activity: none
DESCRIPTION OS SOIL HORIZONS;
O2

+

A, - oc

5 - 0 cm

: Dark brown (10 YR 3/5), rubbed,
very dark grayish brown (10 YR 5/2),
wet; fine sandy clay loam with
plinthite concretions; very weak
very fine subangular blocky and
fine granular structure; many very
fine and fine biopores; friable,
plastic and slightly sticky; me'ny
medium to coarse rounded to irregular distinct very hard, somewhat
porous dusky red (10 R 3/3) plinthite concretions; pH (Heilige)=
6 - 6.5} clear and smooth on:

0-4-5 cm: Dark yellowish brown (10 YR 4/4),
moist and rubbed; dark yellowish
brown to yellowish brown (10 YR
4,5/4), wet; very gravelly clay;
weak fine subangular blocky and
fine granular structure; many
(very) fine biopores; friable,
slightly sticky and plastic; many
medium to coarse (approx, 5 cm)
rounded to irregular prominent
very hard, somewhat porous dusky
red (10 R 5/4) plinthite concretions; pH (Heilige)^6.0; gradual
and smooth on:
i5s

Bg-i-o 45-75 cm:

I

Yellowish red (5 YR 4/8), moist
and rubbed, yellowish red (5 YR 4/6)
wet; gravelly clay; weak fine to
medium subangular blocky structure;

-95many very fine and fov/ fine
biopores; friable, sticky and plas~
tic; many medium to coarse irregular to rounded prominent very hard,
somewhat porous dusky red (10 R
3/4) plinthite concretions; pH
(Heilige) =5.5-5.0*, gradual and
wavy on:
•^22"^ 75 - 135+cm:

Red (2.5 IR V 8 ) , moist and rubbed
light red (2.5 YR 6/8), wet; very
gravelly clay; weak fine to medium
(sub) angular blocky structure;
many very fine biopores; friable,
slightly sticky and plastic; many
medium to coarse irregular prominent very hard, somewhat porous
dueky red (10 R J/'^) and dark red
(7.5 R 5/6) plinthite concretions;
few fine irregular faint light red
(2.5 IR 6/8) mottles; pH (Heilige)
=5.5-6.0

DIAGNOSTIC HORIZONS: oc = ochric epipedon 0 - 45 cm
o = oxic horizon 45 - 135+C2i
5.2.2. Kaarteenheid 1.2.
De hellingen, di? deze eenheid vormen, zi;jn
merendeels kleiner dan 25%, soms oplopend tot
32%. De totale oppervlakte bedraagt 14,8 ha.
Het percentage plinthiet-konkreties in de bovengrond is lager dan bij eenheid 1.2, De drainage toestand is tamelijk goed. In tegenstelling
tot eenheid 1.2. is de bovengrond lichter van
textuur (zware leem met bijmenging van fijnzand). De ondergrond is klei (geelrood tot rood)
en bevat een relatief hoger percentage plin thiet-konkreties dan de bovengrond. De variatie
in deze eenheid wordt veroorzaakt door de mate
van de helling, textuur en plinthiet konkretie-
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is op een plaats waar de helling 32% was, geeft
een beeld van deze eenheid.
A.

GENEBAL DATA.

1. Profile number; JAVA - OOST 21 (JAO - 21)
2» Location; Topograhical map of Surinam, scale 1:40,000
(1966) sheet 23^; coordinates: N 915,640 E 418 - 640. Traverse FG, picket 54
3. Date of description; 29-11-'71.
^* Described by; R. Sanciiit,
B.

SOIL SITE CHARACTERISTICS;
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

th
Classificationt Plinthic Haplorthox (7 » Approximation,
1967) (tentative).
Climate- a) according to data Meteo Service Paramaribo.
b) the profile was described during the short
rainy season,
c) the day preceeding the description there
was a shower of about an hour.
Precipitation exceeded evapotranspiration in
the weeks preceeding the description.
Landuse/Vegetation;
Krapa
- Carapa spp.
Kopi
- Goupia glabra
Pisie
- Nectandra grandis,
Paramakka - Astrocaryum paramacca,
Koemboe
- Oenocarpus bacaba,
Geology; Soils weathered from precambrian Armina Schists.
Physiography; Undulating area, dissected peneplain,
place of description slope near concave
footslope,
Relief: normalr
Slope: 32% sloping upwards to South West, Class E.
Altitude: + 25 m above NSP (mean sea level)
Hydrology:
®) § 2 i i ^ï!Ë:iS5S2_2iËËË" m-oderately w e l l d r a i ned

-97"b) Groundwatertable:
presumed highest: more
soil
presumed lowest: more
soil
actual
; more
soil

than 1^0 cm below the
surface,
than 140 cm "below the
surface,
than 140 cm below the
surface.

d) Jloo^i^S' lione.
e) Moisture: moist.
10. Biological activity:
+ 6 - 0 cm:

many very fine and fine, common medium
and few large roots.
0 - 1 4 cm:
many very fine and fine, common medium
and few large roots.
14 - 37 cm:
common very fine and fine, few medium and
few large roots,
37 - 63 cm:
few very fine and fine, few medium roots,
"^^ ?i2E2£EE- common very fine biopores in the
topsoil decreasing with depth,
c) De;£th_of_undisturbed_subsoil: more than 140
cm below the soil surface,
11. Human activity: none,
C.

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS:
Oo-oc +6 - 0 cm:

Dark yellowish brown (10 IR 4/4)
moist and rubbed; dark brown to
brown (10 YR 4/3)", fine sandy clay
loam with moderate organic matter;
weak very fine to fine subangular
blocky and fine granular structure;
common very fine biopores; friable,
slightly aticky and slightly plastic; pH(Hellige)=6,0; clear and
smooth on:

Reddish brown (5 ÏR -^A) , moist
rubbed and wet; fine sandy clay
loam; weak very fine to fine subangular blocky and fine granular
structure; many very fine and few
biopores; friable, slightly sticky
and plastic; many medium to coarse
irregular to rounded prominent red
(10 R V 6 ) and dusky red (10 R 3 A )
plinthite concretions; pH(Hellige)
=6,0-5.5; gradual and smooth on:
Yellowish red (5 IR 5/6), moist
and rubbed; yellowish red (5 YR
5/8), wet; fine sandy clay; weak
fine subangular blocky and medium
granular structure; many very fine,
common fine and few medium biopores friable, slightly sticky and
plastic many medium to coarse rounded (some) to irregular distinct
dusky red (10 R J/'^) plinthite
concretions; pH(Hellige)=5.0-5.5;
gradual and smooth on:
Red (2,5 YR 4/8-5/8),moist, rubbed
and wet; fine sandy clay; weak fine
to medium (sub)angular blocky
structure; many very fine and common fine biopores; friable, slightly sticky and plastic; many medium
to coarse rounded to irregular
distinct dusky red (10 R V'^) plinthite concretions; few fine irregular faint reddish yellow (7.5 YR
7/6) and white (10 YR 8/1) mottles;
pH(Hellige)=6.0-5.5; gradual and
smooth on:

-99B22-0 65 - 134+ om:

Red (2,5 YR 5/8), moist, rubbed and
wet; fine sandy clay; weak fine to
mediiim subangular blocky and very
fine to medium angular bloeier structure; many very fine common fine
bioporesf friable, slightly sticky
and plastic; many mediiim to coarse,
vertically elongated to irregular
prominent dusky red (10 R $/A-)
plinthite concretions; few fine
irregular faint reddish yellow
(7.5 ÏR 7/6) and white (10 YE 8/1)
mottles; pH(HelliS0)=6.O-5»5«

Diagnostic Horizons: oc = ochric epipedon + 6 - 3 7 (?)
0 = oxic horizon
37C?) - 13^+
cm.
6,2.3. Kaarteenheid 1.3.
De gronden van deze eeiiheid zijn matig tot goed
gedraineerd. Vanwege de relatief lage en natte
ligging bevat de bovengrond matig veel organische stof. Zowel de boven- als de ondergrond bevat veel plinthiet konkreties (20-50%).
De totale oppervlak van deze eenheid bedraagt
23,3 ha, en de hellingen zijn overal kleiner dan
^!%. Deae eenheid draagt een vrij nat vegetatietype met als belangrijkste vertegenwoordiger de
warimbo. Daarnaast hebben we vertegenwoordigers
die ook elders voorkomen. Het textuur verloop
(zware leem tot klei) met bijmenging van fijntot grofzand in het profiel, de mate van vlekking
en het percentage plinthiet konkreties zijn verantwoordelijk voor de variatie in deze eenheid.
Plaatselijk treffen we op ongeveer 110 cm een
hardpan van plinthiet brokken aan. Profielkuil
JAO - 19 vormt een voorbeeld hiervan, (zie beschrijving).

•100k,

GEM.RKL DATA;
1.
2»

5»
4,
B.
1,
2,

5.

Profile number; JAVA - OOST 19 (JAO - 19)
Location; Topographical map of Surinam, scale 1:40,000
(1966), sheet 23^; coordinates: N 915,080 E 417,920. TRAVERSE PG; picket 2?
Date of description; 25-11-'71
Described "by; W. van Vu\ire and R, Sanchit
SOIL SITE CHARACTERISTICS;
Classification; plinthic Umbriorthox (7 » Approximation
1967) (tentative)
Climate: a) according to data Meteo Service Paramaribo;
b) the profile was described during the short
rainy season
c) the day preceeding the description there
was a shower of approximately two hours.
In the weeks preceeding the description
precipitation exceeded evapotranpiration,
Landuse/Vegetation;
Salie
Krap a
Kopi
Basralokus

-

Tetragastris spp.
Carapa spp.
Goupia glabra
Dicorynia guianensis
- Astrocarym paramac
Paramakka
ca
- Ischnosipon spp.
Warimbo
4 . Geology; Soils weathered from precarabrian Armina Schists
5. Physiography; Undulating area, disssected peneplain;
place of description concave slope near
the footslope.
6. Relief; normal
7. Slope; 4% sloping upwards to South - East
Class B.
8. Altitude; + 19 m above NSP (mean sea level)
9. Hydrology;
a) Soil_drainage_class; well drained.
b) Groundwatertable;
presumed highest: more than 110 cm below
the soil surface.

-101presiimed lowest: more than 110 cm below
the soil surface*
actual:
more than 110 cm below
the soil surface,
d) Flooding: none,
e) Moisture: moist
10, Biological activity;
0-5

cm:

many very fine, common fine, few medixim
and large roots,
5 - 5 8 cm:
common very fine, few fine, medium and
large roots,
58 - 100 cm: few very fine and fine roots.
b) Biopores: many very fine, few fine and
large biopores in the topsoil
decreasing with depth.
®) SêEtï^ 2£«'iiïi§iËÈ1iï!^®^_S'üt^S2ii' 2i03?e than
110 cm below the soil surface.

^^ §25;ê_SSt§_§S^_t2ï5iSê2_^2ï2_2^S2£Y24 •
11, Human activity: none,
G.

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS:
A,, - u 0 - 5 cm:

Dark brown (10 IR 3/3)» moist,
rubbed and wet; fine sandy clay '-"
loam with common organic material;
fine to medi\im granular structure;
many very fine, few fine and large
biopores; friable, slightly sticky
and plastic; many fine to coarse
irregular to roiinded prominent
dark red (7,5 R 5/6) and black
(N /) very hard, somewhat porous
and uncoated; plinthite concretions; pH(Hellige)=6-6,5; cloar
and smooth on:

-102A^2-u 5 - 5 8 cm:

Dark brown (10 YR 3/3)» moist; dark
•brown to brown (10 YE ^ / 3 ) , rubbed
and wet; fine sandy clay with common organic material; v/eak medi\im
subangular structure; many very fine
and few fine biopores; friable, slightly sticky and plastic; nanj fine to
coarse rounded prominent very dusky
red (7.5 R 2/2) very hard, porous
and uncoated (fine ones compact)
plinthite concretions; pH(Hellige)=
5-5.6; gradual and smooth on:

B23_-^ 5P - 100 cm:

Reddish yellow (5 ÏR 6/8), moist
rubbed and moist; clay (with a coarse sand fraction) ; weak mediixm subangular blocky structure; many very
fine and fev; fine biopores; friable,
slightly sticky and plastic; hardpan consisting of plinthite boulders (diameter up to 60 cm); many
fine irregular faint red (2,5 YR
V 8 ) mottles; pH(Hellige)=5.5.

Diagnostic Horizons: u = umbric epipedon 0 - 58 cm,
0 = o-xic horizon
58 - 100+cm,

-1036.2,^. Kaarteenheid 2„1.
Onder deze eenheid zijn de plateaus van het Graniet-Schistheuvellandschap ondergebracht. De totale oppervlakte bedraagt 25.50 ha. en de helling
is overal kleiner dan 5%. De drainagetoestand is
onvolkomen tot matig goed. De textuirr in de hovengrond is veel lichter dan hij eenheid 1,1. (lemig
zand tot zandige leem) en plinthiet konkretie arm.
Dieper in het profiel d.w.z, op een diepte van
ongeveer 90 h 100 cm vinden we pas plinthiet konkretiesT Percentage kwarts is relatief vrij hoog.
De ondergrond wordt gevormd door witte (muscoviet)
klei. Variatie in deze eenheid wordt veroorzaakt
door voornamelijk het percentage kwarts en percentage grofzand. Een typische plantenassociatie/hodemtype-korrelatie is ook hier niet waargenomen.
Gesteld kan worden dan profielkuil JAO 18 een redelijk "beeld geeft van deze eenheidr
A.
1.
2,

5«
4,
S•

GENERAL DATA;
Profile number: JAVA - OOST 18 (JAO - 18)
Location: Topographical map of Surinam, scale 1:40,000
(1956), sheet : 25^; coordinates; N 91^.960 E 417.82. Traverse EG; picket 25.
Date of description; 24-11-'71
Described by; l/V, "an Vuur e and R. Sanchit.
SOIL SITE CHARACTERISTICS:

1.
2,

Classification: Aquic Plinthic Haplorthox (7 , Approximation, 1957)
Climate: a) according to data Meteo Service Paramaribo;
b) the profile was described during the short
rainy season,
c) precipitation exceeded evapotranspiration in
the week proceeding the description.

- 1045•

^»
5.
6,
7,
8,
9.

Landuse/Vegetation:
Bospapaja
- Cecropia spec,
Barklak
- Eschweilera spec.
Pari-oedoe
- Aspidosperma otlongum
Basralokus
- Dicorynia guianensis
Kopi
- Goupia glabra,
Creology: Soils weathered from precambrian granite,
(Tibiti Series),
Physiograptiy; Undulating area, dissected peneplain, place
of description: plateau.
Relief: subnormal (flat to concave),
Slope: 4% sloping upwards to North - East,
Class B.
Altitude: + 18 m above NSP (mean sea le-^-el),
Hydrology;
a) Soil_drainage_class: Imperfectly to moderately well drained.
presumed highest: 55 cm below the soil surface.
presumed lowest: more than 160 cm belov»; the
soil surface,
actual:
more than 160 cm below the
soil surface.

d) Plooding: none.
e) Moisture: wet throughout
10. Biological activity:
a) Rootdevelogment:
0 - 17 cm: common very fine and few fine and medi\im
roots.
17-33 cm: few very fine, fine and medium roots.
33-43 cm: few very fine, fine and medium roots.
43-69 cm: fevj very fine, fine and medium roots.
^^ li22°£E§" coniDiO'^ very fine, few fine and
large biopores in the topsoil,
decreasing ?/ith depth,
c) 5êE'^^_2£_1èS^iËt'ii5^Ê^_21i^Ë2ii- ^lore than 160
cm below^ the soil surface.

-105Human activity; none.
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS:
A^-,-oc 0 - 1 7 cm:

Dark "brown to brovm (10 YR 4-/5) ,
moist to wet; loamy fine sand;
very weak (very) fine subangular
1»locky and (very) fine to medium
granular structure; common very
fine, few fine and large biopores;
friable, slightly sticky and
slightly plastic; pH(Hellige)=6.0;
gradual and smooth, on:

A^2~°c 17 - 55 cm;

Yellowish brown (10 YR 5 A ) wet;
fine sandy loam; very weak fine to
medium (sub)angular blocky and granular structure; common very fine,
few fine and large biopores; friable, slightly sticky and slightly
plastic; common fine irregular
faint yellowish brown (10 YR 5/65/8) rust mottles; pH(Hellige)=
6.0; gradual and smooth to wavy on:
Yellowish brown (10 YR 5/'4-5/8) ,
wet and rubbed; fine sandy clay
loam; very weak fine to medium
subangular blocky structure; common very fine, few fine and large
biopores; friable, slightly sticky and slightly plastic; common
fine irregular faint strong brown
(7.5 YR 5/6) rust mottles; pH(Heilige) =5. 5; gradual and wavy on:

~ 106•^21"° ^5 - 69 cm:

Yellowish, brown (10 IE 5/8), moist,
"brownish yellow (10 YR 5/6) rubbed,
yellow (10 YR 7/6)» wet; fine sandy
clay with some medima sand, weak
fine to mediiim (sub)angular blocky
structure; few very fine and fine,
common large biopores; firm, slightly sticky and plastic; common medium irregu-lar distinct strong
brown (7.5 YR 5/6) mottles; pH(Hellige)=5.5; gradual and wavy on:

Bp2-0 69 - 104 cm:

Yellow (10 YR 7/6), moist; very pale
brown (10 YR 7/"^) j rubbed and wet;
ftoarse sandy clay (fraction 2 - 5
mm (quartz), locally up to 15%;
1 - 2 % dark primary minerals); weak
fine to medium (sub)angular blocky
structure; common very fine and fine
biopores; firm, slightly sticky and
plastic; many coarse irregular distinct strong brown (7*5 YR 5/6) and
common medium to coarse irregular
to vertically elongated dark red to
red (10 R 5-4/6) plinthite mottles;
pH(Hellige)=5.5; clear and wavy on:

B^-o 104 - 166+cm:

«Vbite (10 YR 8/2), moist, rubbed
and wet; clay with 30?/^ quartz diameter about 15 cm and some coarse
sand (+ 20% muscovite in books of
1 è 2 cm); weak fine to medium (sub)
angular blocky structure; few very
fine and fine biopores; firm, slightly sticky and plastic; many medium
irregular to vertically elongated

- 107prominent strong brown (7.5 YR 5/6),
and many coarse for the greater part
vertically elongated prominent dark
red to red (10 R 3-^/6) mottles;
pH(Hellige)=5.0.
The red mottles are often the nucleus
and are surrounded "by brownish material. The nuclei of the red material are somewhat hardened.
On a depth of 165 cm there is a
pocket of dark minerals.
onsloc = ochric epipedon 0 - 43 cm,
0 = oxic horizon
43 - 166+cm,

- 1086.2.5. Kaarteenheid 3.1.
De kreekterrassen van sample-strip II zijn ondergebracht in deze eenheid. De totale oppervlakte is
9,9 ha. De drainage toestand is geklassificeerd
als onvolkomen tot slecht. De hovengrond is zeer
grijs van kleur. Op enige diepte (vaak bij ongeveer 50 cm) komt een laag voor die 5% organische
stof bevat. De overgang naar do ondergronc?
(grofzand tot grofzandhoudend leem) is zeer geleidelijk. Deze eenheid draagt een relatief natte
vegetatie (warimbo en bêbé)
6.2.6« Kaarteenheid 3,.2.
Deze eenheid omvat de slecht gedraineerde kreekdalen van sample-strip II met een oppervlakte van
6,8 ha. Evenals bij 6,1,9 is ook hier het moedermaterial vermoedelijk van recentere ouderdom.
Een uitgesproken re3atie tussen bodemtype en een
eventuele nattere vegetatietype is niet waargenomen. De bovengrond bestaande uit fijnzandige
leem ging vrij scherp over in de daaronder gelegen
grofzand. Variatie in deze eenheid werd vooral teweeg gebracht door de diepte v/aarop de scherpe
grens optrad, bijmenging met kwartsgruis on de
diepte van het grondv/ater, die varioerde tussen
de 85 en 100 cm.
Profielkuil JAO - 20 is in deze oenheid beschreven en gesteld kan worden dat het vrij represcntief voor deze eenheid is,
GEIffiRAL DATA:
Profile numbers JAVA - OOST 2C (JAO - 20)
Location; Topographical map of Surinam, scale 1:40,000
(1965), sheet: 25®; coordinates; N 915/^00 E 418,120. Traverse FG; picket 30.
Date of description: 25-11-'71
Described by; W, van Vuure and R, Sanchit

i
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SOIL SITE CHARACTERISTICS;
1. Classification: Typic Tropaquept (7 , Approximation,
1957) (tentative)
2, Climate: a) according to data J-^^eteo Service Paramaribo;
b) tile profile was described during the short
rainy season.
c) the day proceeding the description there was
a shower of about half an hour. Precipitation exceeded evapotranspiration in the weeks
proceeding the description,
5, Landuse/Vegetation:
Koemboe
- Oenocarpus bacaba.
Krapa
- Carapa spp.
Foengoe
- Parinari campestris.
Bospapaja
- Cecropia spp.
Baboen
- Virola surinamensis.
^* '^eoiogy- alluvial creek-deposits; clayey material overlying sand in the subsoil.
5. Physiography: edge of creek valley.
6. Relief: flat to concave.
7. Slope: 2% sloping upwards to North - East
Class A,
8. Altitude:+ 12 m NSP (mean sea level)
9. Hydrology:
a) Soil_drainage__class: poorly drained,
b) Groundwatertable:
presumed highest: equal to the soil surface.
presumed lowest: 100 cm below the soil surface.
actual:
85 cm below the soil surface.
c) -A-rtificial_drainage: none.
d) Flooding: none.
e) Moisture: moist to wet.
10, Biological activity:
a) Rootdevelogment:

-1107-0

rootcover; many very fine and fine; and
common mediiom roots,
0 - M-6 cm:
many very fine, common fine and medium
and few large roots,
46 - 103 cm:
common very fine and fine, few medium and
large roots.
b) Biogores: many very fine, common fine and
many medium biopores in the topsoil decreasing with depth.
c) De2th_of_undisturbed_subsoil: more than
110 cm below the soil surface.
10.Human activity:none.
C.

cm:

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS:
Op-u + 7 - 0 cm:

Very dark grayish brovm (10 ÏR 3/2),
wet and rubbed; fine sandy clay
loam with common organic material;
weak (very) fine subangular blocky
and fine to medium granular struc ture; many very fine; comjnon fine
and many medium biopores; slightly
sticky and plastic; pH (Heilige) =
6.0 - 6.5; clear and smooth on:

A-|-u

Very dark grayish brown (10 YR 3/2) ,
moist; dark grayish brown (10 YR 4/2)
rubbed and wet; fine sandy clay loam
with common organic material;
weak fine to medium (subangular)
blocky and granular structure; many
very fine and medium and few fine
biopores; pH (Heilige) = 6.5; gradual and smooth on:

0 - 46 en:

A^ bg-c 46 - 103 cm:

Dark gray (10 ÏR 4/1), wet; dark
grayish brown (10 YR 4/2), rubbed;
fine sandy clay with common organic" material;

-Illweak fine to medium angular blocky structure; many very fine and
medium and fevi^ fine biopores;
slightly sticky and plastic; common fine irregular faint yellowish,
brown (10 YR 5/6) rusty mottles in
old root channels; pH (Heilige)=
6.0-5.5; gradual and smooth on:
II C^ 105 + cm:

Light gray (10 YR 7/1) wet; medium
sand; structureless; non-sticky
and non-plastic; pH(Heilige)=6.5-7.

DIAGNOSTIC HORIZONS;

u = umbric opipedon 0 - 46 cm.
c = cambic horizon 45 - 103 cm.

-1126.3,

2YË£5i2ïi!Ë5^2^êÏÏ^SÊï!5
Het tot stand komen van deze kaart is gebeurd
middels luchtfatointerpretatie, veldopnamen in 2
sample areas en in een aantal lijnen.
Haast alle gronden in het gekarteerde gebied "behoren tot het z.g, Residuaire Landschap.
Hierin zijn drie aublandschappen onderscheiden te
v/eten:
1) dchist heuvellandschap.
2) Graniet-schist-heuvellandschap.
3) Kreek- en rivierdallandschap.

6,3.1.

Schist-heuvellandschap.
Dit landschap dat voornamelijk geconcentreerd
ligt in het zuid oostelijk deel van het gekarteerde gebied, beslaat ongeveer 15% van het totale
oppervlak. Dit komt ruwweg overeen met 1536 ha.
Het Schistheuvellandschap is onderverdeeld in:
1.1. plateaus, ruggen en koppen (met hellingen
minder dan 10%) en 1.2. hellingen en voeten (met
hellingen die merendeels kleiner dan 25% zijn).
De schistheuvels zijn sterk versneden door kreken.
Eenheid 1.1. is nog verder onderverdeeld in tv/ee
hoogte categorieën om topografische verschillen
tot uitdrukking te brengen. Eenheid 1.1.1. is
laag d.w.z. lager dan 50 m en eenheid 1.1.2, is
middel hoog (50-75 m ) . Het belangrijkste kenmerk
van de gronden die in het schistheuvellandschap
voorkomen is de aanwezigheid van veel plinthiet
konkreties vooral in de bovengrond. Vaak neemt
het konkretie-gehalte met de diepte af.
Plaatselijk kan er kwarts voorkomen. De grootte
van deze stenige fragmenten vaileert van 2 mm tot
enkele centimeters, In de ondergrond komt op variable diepte sericiet klei voor.
Deze sericietklei is het verweringsprodukt van
het schist-gesteente en is chemisch vrijwel inert.

-113De "bovengronden bevatten steeds zeer weinig organisch, stof. De drainage toestand is over het
algemeen goed, met uitzondering van de heuvelvoeten die vaak onvolkomen gedraineerd zijn als gevolg van de nabijheid van de aangrenzende kreekdalen, In bi;jlage II is profielkuil JAO-6 opgenomen, die een beeld geeft van eenheid 1.1,1.
6.5.2, Graniet-Schistheuvollandschap,
Dit landschap dat ongeveer 70% van het totale
gebied inneemt of wel ruwweg 7168 ha beslaat, komt
voornamelijk in het noordelijk deel van het gebied voor.
Het graniet-schistlandschap is onderverdeeld in:
2,1. plateaus, ruggen en koppen (hellingen <
IC^), 2.2. (flauwe) hellingen en voeten (hellingen
merendeels minder dan 15%) en 2.3- depressies.
De meeste ruggen en koppen liggen vrij laag
(Eenh-eir" 2.1,1., (50 m) .
Plaatselijk komen er ook middelhoge heuvels voor
(eenheid 2.1.2,, 50-75 m ) , De drainage toestand
van de gronden van deze eenheden is overwegend
goed. De gronden bestaan uit fijnzandige tot grofzandige lemen en kleien, Plinthietkonkreties en/
of kwarts kunnen plaatselijk voorkomen, in het
bijzonder bij heuvels met relatief steile hellingen. Het organische stofgehalte in de bovengrond
is vrij laag. Eenheid 2.2. beslaat het overgrote
deel van dit landschap. De gronden van deze eenheid bestaan uit zandige lemen en kleien en zijn
over het algemeen tamelijk goed gedraineerd, met
uitzondering van de overgangen naar kreekdalen,
waar Z'^ vochtiger worden. Lokaal komen veel plinthietkonkreties en/of kwarts voor. Ook hier bevat
de bovengrond meestal weinig organische stof.
De gronden van eenheid 1.5* (depressies) nemen een
oppervlak in, dat verwaarloosbaar is.

- 11^ Ze komen voor in het uiterste noordelijk deel van
het gebied en worden gekenmerkt door hun relatief
natte en lage ligging. Hierdoor heeft zich een
savannebos-vegetatie ontwikkeld, (savannemangrove)
De bovengronden bestaan uit midgrof tot grofzand
met kwartsgruis, overgaand in witte (muscoyiet)
klei en plaatselijk liggend op verkit midgrofzand.
In bijlage II zijn een aantal profielkuilen (JAO
2,3,1^^-,15) opgenomen, die illustratief zijn voor
de eenheden 2.1 en 2.2,
6,3.3. Rivier- en kreekdallandschap.
Dit landschap komt temidden van de overige landschappen voor en neemt ongeveer 15% van totale
areaal in, het geen overeenkomt met 1536 ha»
Dit landschap wordt onderverdeeld in 3.1. oevcrv/allon, 3.2. kommen, 3.3. rivierterrassen en
3.^. kreekdalen.
Texturen variëren van zand tot klei. De ondergrond van eenheden 3.1. en 3-3. bestaat voornamelijk uit Paraklcien. Eenheid 3.2. heeft een venig
ondergrond terv>;ijl 3.^. een meestal grofzandige
en kwartshoudende ondergrond heeft en een goed
gehomogeniseerde donkere bovengrond.
De drainage toestanden van deze gronden is overwegend slecht. De kommen dragen een vrij natte
vegetatie (matakki en watrabêbé),
Profielkuil JAO I in bijlage II kan dienen als
illustratie van eenheid 3.1.

-1157.

KLASSIFICATIE EN GENESE,

.7»1« 5iËËËÏ£i£5!Ëi^
Geklassificeerd is volgens het U.S.D.A. - systeem, 7"bh.
Approximation 1967» Vanwege gebrek aan chemische en
fysische gegevens is de klassificatie gebaseerd op voornamelijk veldgegevens. Voor de definities van de diagnostische horizonten, de orden, suborden en great groups
wordt verwezen naar "the 7
Approximation I960 - 1967.
De meeste gronden behoren tot de orde der Oxisolen; de
mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat er ook enkele voorkomen die behoren tot de orde der Ultisolen,
In het veld was het vaststellen van een "argillic horizon" problematisch. Daar er niet over micromorfologischo
gegevens beschikt kon worden, zijn deze horizonten gebracht onder de "oxic horizons",
In de kreekdalen en oeverwallen komen veelal Inceptisolen voor. Op de oeverwallen is een profiel beschreven
(JAO - 1) die uit tmee delen bestaat. Een en and^r kan
samen hangen met twee stadia van geogenese en pedogenese.
Achtereenvolgens zullen nu hier de profielkuilen genoemd
worden met hun klassificatie en waarom ze zo geklassificccrd zijn.
De klassificatie is uiteraard bij benadering !
JAO - 1; bestaat zoals gesteld uit twee delen. Het bovenste deel is belangrijker geacht. In dit deel van het
profiel is er een ochric epipedon (O - 17 cm) on een
cambic horizon, (17 - 29 cm); verder voldoet het aan de
eisen van Tropepts en wel een met gemiddelde jaarlijkse
temperatuur van 22 C. Hit wordt dus een Dystropepts,
Aangenomen is dat de C.E.G, kleiner dan 24 me per 100
gram is en voldoet daarmee niet aan do voorwaarde zoals
gesteld voor een Typic Dystropepts, Het wordt dus een
Eluventic Oxic Dystropepts, "Fluventic" vanwege het relatief hoge organische stof gehalte.
Het onderste deel heeft een ochric epipedon (57 - 51 cm)
en een argillic horizon (51 - 122+cm) en komt in de orde
der Ultisolen en in de Great Group Plinthaquults,

-116Ook hier is aangenomen dat de G«E.C, kleiner dan 24- me
por 100 gr. is, dus oxic komt or voor. Do volledige
klassificatie wordt:
Thapto Oxic Plinthaquultic Fluventic Qxic Dystropepts,
JAQ - 2, evenals JAP - 6 en JAP - 19< zijn geklassificeerd als een Plinthic Umbriorthox.
Op grond van h.ot aanwezig zijn van een oxic horizon
(63 - 192^cm bij JAO - 2) zijn zo een Oxisol, great
group wordt een Umbriorthox (umbric epipudon bij JAO - 2
0 - 2 8 cm).
Plinthic komt er bij, vanwege het hebben van plinthict
vlekken binnen 1.25 m.
JAO - 3, zowel JAO - 5, JAO - 9, JAO - 10, als JAO - 15
en JAO - 21 worden een Plinthic Haplorthox, op
grond van eisen zoals gesteld bij JAO - 2,
m.u.v. van een umbric epipedon. Hier hebben we
een ochric epipedon (JAO - 3, 0 - 3 0 cm) en een
oxic horizon (JAO - 3, ^+^ - 181'^cm).
JAO - 4 heeft een umbric epipedon (O - 5P cm) en een
cambic horizon (5P - 8P cm), Het is geklassificeerd als Aeric Trcpaquepts. Een slecht gedraineerde Inceptisol met een temperatuur verschil
van minder dan 5 C, tussen de laagste en hoogste temperatuur, Aeric omdat het niet voldoet
aan punt a van Typic, Op grond van deze voorwaarden is JAO - 8 ook als JAO - 4 geklassificeerd,
JAO - 7, JAO - 16, JAO - 17 vallen onder de orde der
Oxisolen, omdat ze een oxic horizon hebben.
Aangezien ze aan de eisen van een Orthox voldoen, behoren ze hiertoe, de verdere indeling
wordt Typic Haplorthox.
JAO - 11 en JAO - 18 komen ook onder de great group der
Haplorthoxen, vanwege het feit dat ze oen oxic
horizon en eon ochric epipedon hebben. Daar ze
echter niet voldoen aan zowel punt a als aan
punt b, worden ze geen Typic Haplorthox, maar
een (Aguic) Plinthic Haplorthox.

-117JAO - 12 en JAP - 1^ worden op grond van de zelfde overwegingen als bij JAO - 11 en JAO - 18 ook-'geen
Typic Haplorthox . Omdat hier ook niet aan punt
d wordt voldaan komt Tropeptic ervoor te staan.
De klassificatie wordt dan (Aquic) Plinthic
Tropeptic Haplortho3£.
JAO - 20,behoort tot de orde der Inceptisolen, Het voldoet verder aan de eisen van een Aquept,
Gezien het feit, dat aan de eisen die gelden
voor Tropaquepts is voldaan wordt het een Tro-r
paquept en wel een Typic Tropaquept.
JAO - 14- wordt ook een Orthox, maar omdat het een UBIbric epipedon heeft, wordt het een Umbriorthox
en wel een Aquic Flinthic Umbriorthox.

-1187.2. Genese.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de faktoren
die voornamelijk van belang zijn voor de bodemvorming
van de gronden in liet Hesiduaire landschap van Suriname zijn;
a) het klimaat (temperatuur en regenval)
b) het moedermateriaal (percentage primaire
mineralen, kwarts en textuur + structuur)
c) biologische-activiteit
d) relief
e) tijd.
De optredende erosie heeft tot gevolg gehad dat vele
profielen onthoofd zijn. De erosieprodukten zijn als
koli-uviale dekken afgezet largs de hellingen en dalen.
Vaak wordt er dan ook een stone-line gevonden op de
overgang van kolluviaal dek naar het onderliggende
materiaal.
De grote verweringsdiepte van vrijwel alle gesteenten
is kenmerkend voor de Surinaamse binnenlandse gronden.
Het gevolg hiervan is dat er dikke pakketten van zachte rotten rock worden aangetroffen. De solum kan enkele
meters diep zijn, terwijl de rotten rock tot tientallen
meters diep kan gaan, voordat het bedrock wordt aangetroffen. De hardheid van het moedergesteente speelt
een belangrijke rol bij de verwering. Voor de ontwikkeling van landschap en bodem zijn de eigenschappen
van de rotten rock van groot belang. Gesteld kan voorden
dat bij een hoger ijzergehalte en grovere gesteente
struktuur, de rotten rock beter doorlatend is, er minder waterstagnatie optreedt, minder vervlakking van
het landschap, diep ingesneden dalen, diepere gronden,
etc.
De belangrijkste bodemvormende processen welke in de
residuaire gronden van Suriname werkzaam zijn of zijn
geweest zijn:
A, Plinthisatie, Crust en Pan-vorming
B, Ferrallitisatie (lokaal in Suriname
bauxitisatie)
C, Podzoliyatie,

-119•^« Plinth-is at ie. Crust en Panvormin^.
Het proces waarbij plintliiet wordt gevormd v/ordt
plinthisatie genoemd, Plinthiet is liet sterk verweerd
kleiig materiaal, rijk aan sesquioxyden en arm aan
organisch materiaal en dat voorkomt als rode, roodachtige of paarsachtige vlekken in een blauwgrijze
matrix in of onder de solum van vele tropische gronden {7^^ Approximation 196?)
Plinthiet kan hard of zacht zijn en wordt gevormd als
gevolg van afwisselend natte en droge kondities, meestal in de grondwaterzöne. Er kunnen enkele pedogenetische processen bij het plinthisatieproces optreden,
zoals mobilisatie, verplaatsing en akkumulatie van
ijzer.
De plinthietvlekken kunnen irreversibel verharden in
konkreties en cruts of hardpans. Voor dit verhardingsproces zijn herhaalde malen afwisselend droge en natte kondities nodig. Het omvat aanrijking met ijzer,
dehydratie en kristallisatie, In Suriname treedt het
plinthisatie proces op vele plaatsen op, vooral in
vlakkere gebieden waar het grondv;ater fluctueert.
De aanwezigheid van laterietkappen en konkreties in
vele residuaire gronden getuigt dat verharding van
plinthiet in het verleden ook een grote rol heeft gespeeld. Het huidige klimaat is vermoedelijk te nat,
d.w.z. de regenval te gelijkmatig over het jaar verdeeld om verharding waarschijnlijk te achten,
B.

Ferrallitisatie (of Laterisatie).
Dit is een gekompliceerd proces van bodemvorming in
natte en warme tropische gebieden, dat tot gevolg
heeft de vorming van gronden arm aan basen en silica
en rijk in oxyden en hydroxyden van Fe, Al, Mn of Ti
(Buringh, 1968).
Bauxitlsati.e is ook een gekompliceerd proces identiek aan ferrallitisatie met dien verstande dat het
Al-oxyden (en- hydroxyden) gehalte bij dit proces
hoger is.

-120Dit kan veroorzaakt zijn door het hoger Al-gehalte in
het uitgangsmateriaal of verdergaande bodeiLToriiiing,
waarbij de andere elementen vjorden uitgespoeld en er
dus een relatieve akkumulatie van Al optreedt.
Algemene voorwaarden voor het ferralitisatie proces
zijn: 1, Een hoog vochtgehalte in de bodem
2. Een vrijwel konstante neerwaartse beweging van
het water door de bodem naar grote diepte
3. Een vrij hoge en konstante bodemtemperatuur
(± 25°C)
4. De voorwaarden onder de punten 1, 2 en 3 moeten gedurende lange tijd (vele eeuwen) aanwezig zijn.
De chemische en biologische processen worden door het
water in de grond, samen met de hoge temperatuur bevorderd. De langzame perkolatie van het water resulteert
in het uitspoelen van basen en silica naar de ondergrond of grondwater en kan worden afgevoerd.
Gesteld kan worden dat het ferralitisatieproces over
het algemeen bestaat uit:
a) Een intensieve en kontinue verwering, met hydrol>'se van silikaten.
b) De uitspoeling van basen en silica, resulterend in een relatieve akkumulatie van sesquioxiden.
c) De vorming van nieuwe mineralen, zoals 1:1
kleien (neosynthese) (Buringh, 1968)
Het ferrallitisatie proces heeft een overheersende rol
gespeeld in de binnenlandse gronden van Suriname. Het
kan ook nu nog als belangrijkste proces worden aangemerkt ,
C, Podzolisatie en KIeiverplaatsing,
In de drogere perioden van het pleistoceen heeft kleiverplaatsing waarschijnlijk een rol gespeeld, In eerste
instantie moet hierbij gedacht v/orden aan mechanische
verplaatsing en in mindere mate aan oen fysisch-chemisch kleitransport,

-121Dit is het gevolg van de stabiele struktuur en de binding van kleideeltjes door ijzer. Met toenemende diepte
neemt veelal het kleigehalte toe, vermoedelijk als gevolg van kleiinspoeling of neosynthese. Onder de huidige klimatologische omstandigheden komt kleiverplaatsing waarschijnlijk, niet voor. De ontijzering van de
hovengrond kan in veihand worden gebracht met het huidige klimaat.
Door een voldoend gespreide regenval en een vegetatie
die voor snel omzetbaar organisch materiaal zorgt, kunnen komplexen van organisch stof en ijzer gevormd worden, v/elke met het perkolerende water neerwaarts gaan.
(N.B. Een aantal gegevens zijn ontleend aan Van Vuure,
1970)8,

LANDBOUWKUNDIGE .'WAARDERING.
Vanuit bodemchemisch oogpunt bekeken zijn de residuaire
gronden vrij arm te noemen. De bodemfysische karakteris«stieken daarentegen zijn meestal vrij gunstig. Dit hangt
vooral samen met het dominerende kleimineraal kaoliniet,
bestaande uit vrij dikke kielplaatjes. Bovendien vindt
aan éénkitting van kleideeltjes door ijzer verbindingen
plaats, met als gevolg de begunstiging van de doorlatendheid. De 1:1 kleien en de chemisch inerte sesquioxyden,
die gedeeltelijk in de kleifraktie voorkomen, veroorzaken een CEC die erg laag is. Een lage basenverzadiging
en een lage pH is kenmerkend voor de meeste gronden.
Dit is het gevolg van de hoge regenval, waardoor er
uitspoeling van basen plaatsvindt. Ook het gehalte aan
sesquioxyden is vrij hoog, terwijl er plaatselijk inert
kwarts kan voorkomen. Het vruchtbaarheidsniveau is vrij
laag als gevolg van het bovenstaande; bovendien is het
uitvoeren van korrekties met meststoffen vrij moeilijk,
vanwege hot gevaar van uitspoeling. Hiernaast kan vanwege de lage pH Al-vergiftiging optreden.
Het Graniet-Schist landschap bevat in feite de gronden
die het meest geschikt zijn voor landbouw, veeteelt en
houtteelt. Dit komt vooral doordat deze gronden een
gunstige topografie hebben (plateaus en flauwe hellingen) , stenige fragmenten over grote oppervlakken afv/ezig

-122zijn en een vrij goede textuur, een redelijke doorlatend'
heid, een redelijk goede tot goede drainage en goed
voditiioudend vermogen hebben.
Het SchistlieuvellandsctLap daarentegen is minder geschikt
vooral vanv/ege de stenigheid en ook minder aantrekkelijk
vanv/ege de sterkere hellingen. Het vochthoudend vermogen
is beperkt vanv/ege de konkretierijke bovengrond. De
doorlatendheid van de ondergrond is ook vrij gering.
Voor bosbouvj kunnen deze gronden nog gebruikt worden.
Het Graniet-ochistheuvellandschap, dat het grootste
deel van het gekarteerde oppervlak inneemt (+ 7168 ha),
verdient vanwege zijn vlakke tot zvrak golvende relief
de voorkeur bij de introduktie van landbouw en veeteelt
in dit gebied. Ten aanzien van de landbouw zijn hier
goede mogelijkheden voor meerjarige cultures als citrus
en oliepalm.
Zowel voor intensieve als extensieve veeteelt zijn er
hier ook goede mogelijkheden. Vanwege het geringe bufferend vermogen (lage organische stofgehalte van de
bovengronden en lage C.E.C.) zal een intensieve bemesting met komplete meststoffen noodzakelijk zijn (ook
spore-elementen).
Om uitspoeling tegen te gaan zullen vermoedelijk gespreide giften gegeven moeten worden.
Opgemerkt dient te worden dat een studie-kartering in
feite niet voldoende is om voorspellingen te doen ten
aanzien van de landbouwkundige mogelijkheden.
Het zou ten zeerste aan te bevelen zijn, in het betrokken gebied een gedetailleerde en semi-gedetailleerde
bodem kartering te doen uitvoeren, aangevuld met chemische gegevens, alvorens men overgaat tot de introduktie van landbouwkundige aktiviteiten in dit gebied.
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BIJLAGE

I.
NAKAIKULATIE KOSTEN PROJEKT J A O .
Personeelkosten (1257 mnd)
s/. 10.852,18
1.385,06
Verbruiksgoederen
280,20
Afschrijving inventarisgoederon
440,60
Transport te land (125? km)
380,—
Afschrijving boten
119,60
Afsdirijving buitenboordmotoren
1.661,—
Uitwerking + inleveren goederen (91 mnd) "
1.706,—
Tekenkamer (+)
Sï:._16.822^6^
Kosten per dag
Kosten per ha

S/,
"

12,4-8
1,64

Bijlade 11:
ZES PROFIELKOIL BESCHRIJVINGEN. JAVA - OOST.
A.

G-MERAL „DATA;
!•
2*

3.
^*
B.

Profile nmnber: JA¥A - OOST 1.
/Location:Topograph!cal map of Surinam, scale 1:40.,000
(1966), sheet 23^; coordinates: N 919,96 - E 412,28.
Traverse AB, picket 0.
Date of descrj-ption; 8 - 11 - "71.
Described by; R. Sanchit,
S0I_L SITE CHARACTERISTICS:

-'-•
2,

3.

4.

5»
6,
'i^*
8,
9.

Classification; Thapto Oxic.Plinthaquultic Pluventic Oxic
Dystropepts. (7.A, 196?) (tentative)..
glimate: a) According to data Meteo Service Paramaribo.
b) The profile was described during the short
rainy season.
c) In the weak preceeding the d scription the
weather was characterized by showers almost
every afternoon,
Landus e/Vege tat i_on;
Kwarie
- Vochysia surinamensis
Prokonie
- Inga Alba
Pari'^edoe
- Aspidosperma marcgravianum
Barklak
- Eschweilera spp.
Hoepelhout - Copaifera guianensis
Ge_o_10£yj^ Recent fluviatile deposits over pleistocene,
fluvio-marine Upper Coropina deposits (Para Clays)
Physiographyj^ levee of the Commewijne rivir
Relief; sub-normal.
Slope^ ^io sloping upwards to South, Class B.
Altitude_: + 5 m NSP (mean sea level)
Hydrology:
^ ^2ii_Ë:E§:iSMê_£lSSSi, Poo^ly drained
b) Groundw;- tertable^
presumed highest: 72 cm below the soil
surface.
pres\Amed lowest: 122 cm below the soil
surface
actual:
95 cm below the soil
surface.
11

c) Artificial_drainage£ none
d) Flooding^ none
e) Moistures moist throughout
10,

Bi o I p ^ o al act iyi t y;
0-7

cm:

7 - 1 7 cm;
17 - 29 cm:
29 - 37 cm;
37 - 51 cmI
51 - 72 cm:
72 - 122"^ :

many very fine and fine, few mediiAm and large roots,
many very fine and few fine and medium roots,
few very fine and fine roots,
few very fine and fine roots,
few very fine and fine roots,
few very fine and fine roots,
few very fine and fine roots.

b) Bioporesj_ many very fine and fine, few me-dium biopores in the topsoil, decreasing with depth

11.
C.

^^ 2êEi^_2£_HiSiËiHE^ËS_Ël^!^Ë°^-^* niore t h a n 122
cm below the.
soil surface»
Hjjunari _acti_vi_t_y; none.
DBSCELPTlON J3F jOIL, HORIZONS;
A^-oc 0 - 7

cm:

Yellowish brown (10 YR 5/4), moist and
rubbed; brown (10 YR 5/3), wet; fine
sandy (silty) clay loam; weak very fine
to fine subangular blocky.and fine to
medi\;im granular structure; many very .
fine and fine, common mediiwii biopores;
friable, slighlty sticky and plastic;
common fine irregular faint yellowish
brown (10 YR 5/8) and few fine irregular faint light brownish gray.(10 YR
6/2) mottles; pH(Hellige)=5.0; clear
and smooth on:

111

Bn-oc 7 - 1 7 cms

Yellowish to light yellowish brown
(10 YR 5.5/4), moist and rubbed; light
yellowish brown (10 YR 6/4), wet; (silty) clay locm to (silty) clay; weak very
fine to fine (sub)angular blooky structure; many very fine and fine biopores;
friable to firm, slightly sticky and
plastic; many fine to medii^m irregular
faint yellowish brown (10 YR 5/8) mottles; pH(Heilige)=:5.0; clear and smooth
on;

Bp^-c 17 - 29 cm:

Yellowish brown (10 YR 5/4), moist and
rubbed; yellowish to light yellowsh.
brown (10 YR 5.5/4) wet; silty clay;
weak very fine to fine (sub)angular
blocky structure; many very fine and
fine biopores; friable to fiem, sliglritly
sticky to sticky and plastic; probably
few to common cutans; many fine to medium irregular faint yellowish brown
(10 YR 5/8) mottles; pH(Hellige)=5.05.5; gradual and smooth on:

B22

29 - 37 cm:

Brown (10 YR 5/3), moist and rubbed,
brown to pale brown (10 YR 5.5/3) wet;
silty clay; weak fine to medium (sub)angular blocky structure; many very fine
and fine, few medium biopores; friable
to firm, . lightly sticky to sticky and
plastic; probably few to common cutans;
common fine to medium irregular faint
yellowish brown (10 YR 5/8) mottles;
pH(Heilige)=5,0-5,5; gradual and
smooth on:
IV

11 A.-oc 37 - 51 cm;

Dark grayish brow-n (10 YR A/?),
moist and rubbed; gray (10 'ÏR 5/1),
v/et; silty clayj v;eak fine to medium (sub)angular blocky structure;
many very fine and fine biopores;
slightly sticky to sticky.and plastic; few to common cutans; many
fine irregular distinct yellowish
brown (10 YR 5/8) mottles; pH(Heilige) =5,0; gradual and wavy on:

11 Bg.]^ -a 51 - 72 cm:

Gray to light gray (lO YR 6.5/I),
rubbed and wet; clay; weak fine to
medium (sub)angvlar blocky structure; many very fine to fine biopores; slightly sticky to sticky
and plactic;few to common cutans
(argi 11 ans) n ,ny r. '"' i ui •
irregular prominent red (10 R 4/8)
and many fine to medium irregular
distinct yellow (10 YR 7/8) mottles; pH(Heilige)=5*0; gradual and
smooth on:

11 B22-t;n.-a 72 - 122+cm; Gray (10 YR 6/I) rubbed; gray to
light gray (10 YR 6.5/I) wet; clay;
v;eak fine to medium (sub)angular
blocky structure; many very fine
and fine biopores; slightly sticky.
to sticky and plastic; . f ev; to common cutans (argillans); many medium to coarse irregular prominent
dark red (7.5 R 3/8) and red (10
R 5/8) common medium to coarse irregular distinct yellow (10 YR 7/8)
mottles; pH(Hellice)=5.0.
DIAGNOSTIC HORIZONS: Soil 1 oc = ochric epipedon (0-17 cm)
c

= cambic horizon (l7-?9 cm)
Soil 11 oc = ochric epipedon (37-51 cm)
a = argillic horizon (51122"^ cm)

V

GMERAL_ DATA;
1.

Profile number; JAVA - OOST 2.

2.

Location: Topographical map of Surinam, scale 1540.000
(1966),.sheet; 23^; coordinates: N 919,960 - E
413,000,. Traverse AB, picket 7,25.

3.
4»

Date of descrJ-_P_1^J-_Q^,' 9 - 11 - '71.
Described by; R. Sanchit,
S01L SITE CH_AHACTERI STIOS:

^*
2,

CIas sifi cation; Plinthic Umbriothox (7
Approximation, 1967)
(tentative)
Olimate: a) According to data Meteo Service Paramaribo.
b) The profile was described during the short
rainy season,
c) The weak preceeding the description the weather
was characterized by showers almost every '•^^.y.

^»

4»

5»

L afidus e/Ve ge t_a t ion;
Kwarie
- Vochysia spp.
Bospapaja - Cecropia spp,
Prokonie
- Inga alba.
G-eolo^y; Colluvium overlying residual soils weathered from
precambrian granites - 3 (Tibiti Series) or Arraina Schists
SiZSi5ê£S^i° Undulating area, dissected peneplain near
transition to river valley landscape..Place
of description: concave - lower slope,

6.
7»

SoJJ-Wl: -•"'^'" -1
Si ope^ 25 '/" slopin- up-.- .r ',• to -^ast. Class D,

8.
9.

iaJa-kw;.o^+ •: n N S F (nü..n Ö . , l.v.l)
Hyarologv!. a) SpiX ^dr .ir.T,ge_cla.ssj_ moderatley well drained
b) ^round'.-.'^tort -bl^£

pr

fjiaed h i g h e s t ; 200 cm below t h e s o i l
rju'.-'f . C O .

prL umed lowest: 200 cm below the soil
V.Vl'

• -.ctu'vl:

C'J.

700 c-i below t h e s o i l
stir f a c e ,

VI
VI

d) ^l22Ë:i"-ê» none
e) jjoisture|_ moist
J1G±±

a) ^ootdevelopment£
'*"8 ~ O craj many very fine and fine, many medium and few
large roots»
0 - 1 1 cm: many very fine and fine, few medium and few
large roots.
11 - 28 cm:many very fine and fine, many medium and few
large roots»
28 - 48 cmsmany fine, few medium and no large roots,
48 - 63 cms few very fine and fine roots,
63 - 95 cm:few very fine roots,
^"^ j^iopores; many very fine and fine, few medium
biopores in the topsoil decrasing
with depth,
c) 2£Ei^_2£_lHiÊi,Ëi^£!ËËÊ-.S^^^2iii. ^o^® than 200 cm
below the soil
surface.

VII

"^ ^ • Hyunan actiyijby; none
DESCKLPTION pF SOIL HORIZONS;
Og-u + 8 - 0 cms

Very dark grayish brown (10 YR 3/2),
moist, rubbed and wet; fine sandy clay
loam with few quartz gravels; and
common organic material weak very fine
to fine, subangular blocky and granular structure many very fine and fine,
common medium biopores; friable,
slightly sticky and plastic; pH(Hellige)=6,5 - 6.0; clear and smooth on?

A-|^-u 0 - 1 1

Dark brown, (10 YR 3/2) moist, rubbed
and wet; fine sandy clay loam; weak
fine to mediiAm subangular blocky and
fine to medium granular structure;
many very fine and few fine biopores;.
friable, slightly, sticky and plastic;
pH(Hellige)=6,0-6.5; gradual and
smooth ons

cm;

A^2""'>^ 't 1 - 28 cm;

Dark brown (10 YR 3/3) moist rubbed
and wet; fine sandy loam with few
quartz gravels| weak fine granular
strvicture; many very fine and few fine
biopores; friable, slightly sticky
and plastic; pH(Hellige)=6,0-6.5;
gradual and smooth on:

^13 28 - 48 cm:

Dark brown to brovm (10 YR 4/3) moist,
rubbed and wet; fine sandy clay loam
to clay; weak fine to medium subangular

VI ri

blocky and fine to medi-um granular
structure; many very fine and common
fine and few medixxm biopores; friable,
slightly sticky and plastic; pH(Hel-.,
lige)=6,0-6,55 gradual and smooth on:
48 - 63 cm:

Yellowish brown (10 YR 5/4), moist,
rubbed and vjet^ fine sandy clay with
few quartz gravels; weak fine to medium
(sub) angular blocky structure; many
vgry fine and comifion fine and few medium biopores; friable slightly sticky
and plastic; coc. on fine ir"'^egular
faint yellowish brown (10 YR 5/8) and
few medium irregular distinct red (lO
R 4/6) mottles pH(Hellige)= 5.5 - 6,0;
gradual and smooth on?

Bp-, - 0 63 - 95 cm;

Brownish yellow (10 YR 6/6), moist and
rubbed an.d yellow (10 YR 7/6), wet;
fine sandy clay with few qaurtz gravels
v;eak medium to coarse (sub) angular
blocky structure; many very fine and
common fine biopores; friable slightly
sticky and plastic; comnion medium to
coarse irregular to rounded prominent
hard and somewhat poro\"; dark red (10
YR 3/6) plinthite concretions; fe^"; fine
to medii;iin irregular faint yellowish
red (5 YR 5/6), common fine to medi-um
irregular faint yellow (10 YR 7/8) and
few m.edivim irregular distinct dark red
(10 YR 3/6) mottles; pH(Hellige)=5.05.5; gradual and wavy ons

B,

IX

Bgg-o 95 - 192"^ cm:

Brovmish yellow (10 YR 6/6), roist
and rubbed and yellow (10 YB 7/6),
wet; gravelly fine sandy clay (including few) quartz gravels; weak mediuin
to coarse (sub)angular blocky structure; many very fine and common fine
biopores; friable, slightly stici^y
and plastic; common coarse irregular
to vertical elongated prominent hard
and porous dark red (10 YR 3/6)
plinthite concretions; cominon medium
to irregular distinct brownish yellow
(10 YR 6/8) and reddish yellow (7.5
YR 6/8) and many coarse vertical
elongated distinct yellowish red
(5 YR 5/6) mottles; pH(Heilige)=5.05.5

DIAGNOSTIC HORIZONS;

u = umbric epipedon + 8 - ?8 cm.
0 = oxic horizon

A,

63 - 19?+ cm

(>gNERAL_ D Aj? A;
!•

g r o f il_e_ nujriber,: J/.VA - OOST 3 .

2,

locAtJ-iffl.' Topographical map of Surinam, scale 1:40.000
(1966); sheet 23^; coordinates;.N 919,840 - E
413,440. Traverse AB, picket 12,
Pg-Je.- P.f- AGscrij)tion; 9 - 11 - '71.
Described by: R, Sanchit,

^'
4.
B.

SOIL SITE CHARACTERISTICSi
^«
2,

3»

,th

Cljag.sifi.'^A'fai.P-",'. Plinthic Haplorthox (7'"''^ Approxim-ation,
1967) (tentative).
Climate; a) according to data Meteo Service Paramaribo.
b) the profile was described during the short
rainy season.
c) precipitation exceeded evapotranpiration in the
weak preceeding the description,
L anjjis^e/Ve ge t a t i on;
Basralokus
Kwatta-kama
Parioedoe

-

Dicorynia guianensis
Parkima pendula
Aspidosperma marcgravianum

Baboen
- Virola surinamensis,
Bospapaja- Cecropia spp.
Sweetboontjie- Inga spp,
^^ (jeology; Soils weathered from precambrian granites - 3
(probably Tibiti Series) or Armina. Schists,
5. Physiography; Undulating area, dessected peneplain. Place
of description plateau - edge,
^» Relief; normal,
7. Slope; 13% sloping upwards to North.
Class C.
^«
9.

;êiÜ^^?.' i -'-'^ ™ ^^^-^ (mean sea level)
Hydrology;
a) Soil_drainage classy well drained,
b) Groundwatertable_^
presumed highest; more than 200 cm below
the soil surface.
presumed lowest; more than 200 cm below
the soil surface,
actual:
more than 200 cm.below
the soil surface,
c) ArtificiaD_ drainage: none,
d) Flooding; none.
e) Moisture: moist,
•^^* Biplo.gi cal activit;y;
0 - 3 0 cm; many very fine and fine, few medi-um and few
large roots,
30 - 44 cm; many very fine and fine and few medium roots, .
.;-4 - 77 cu: coa^on vory fine an-" fine and few medium roots.
77 - 120 cn:fow very fin root.-^.
120-181 era: fc^'; v ry iin, root^,
"b) ^ioporess; ;.,= '.ny v r y fin. ".n'" finu, f^'. nodturi
an"'- fov; largo bioporoc in the topsoil
ducrr.sÉng vvith depth.
c) 2 ^ ~ _ 2 £ undisturbed subsoil^^ mor th"n ''^C om
bclo\; the soil
surface.
:.T

DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;
A^-oc 0 - 3 0 cm;
Dark yellowish brown ^10 YR 4/4),
moist and rubbed? brown (10 YR 4/3)f
wet5 mediiAm sandy clay loam; fine to
medium (sub)angular blocky and fine
granular structure; many very fine
and fine, comraon medium and few large
biopores; friable, slightly sticky
and plastic; pH(Hellige)=5.5; clear
and smooth on;
B.

30 - 44 cm:

Yellowish brovm (10 YR 5/6) moist and
rubbed, yellowish brown (10 YR 5/8),
wet; fine sandy clay with few quartz
gravels; weak fine to mediiim (sub)angular blocky and fine granular structure; many very fine and fine, common
medium biopores; friable, slightly
sticky and plastic; common fine irregular faint brownish yellow.(10 YR
e/^) mottles; pH(Hellige)=5.5-6.0;
gradual and smooth on:

Bg^-o

44 ~ 77 cms

Reddish yellow (7.5 YR 6/8), moist
and rubbed; reddish yellow (7.5 YR
6.5/8), wet; fine sandy clay with few
quartz gravels; weak fine to mediiom
(sub)angular blocky structure; miary
very fine and fine, few medium biopores; friable, slightly sticky and
plastic; few fine irregular faint yellowish brown (10 YR 6/8) mottles; pH
(Heilige)=5.5; gradual and smooth on:

B22-0

77 - 120 cm:

Reddish yellow (7.5 YR 6/8), moist
and rubbed; reddish yellow (7.5 YR ,
7/6), wet; gravelly fine sandy clay*

m.

weak n.ecli-ill (sub)cngul"r blocky structure | many very fine and common fine
biopores; friable, slightly sticky and
plastic I many cocirse. irregular distinst
reddish black (10 R 2/l) and red (10
YR 4/6) plinthite concretions| common
medium irregular distinct reddish yellow (5 YR 6/8) and few fine irregular
faint olive yellow (IC YR 6/8) mottles?
pH(Heilige)=5.5-6.0; gradual and
wavy onï
B23-0

120 - l8l+ cm:

DIAGNOSTIC HORIZONS;

Reddish yellow (7.5 YR 6/8), moist and
rubbed; reddish yellow (7.5 TR 7/6)
wet; fine sandy clay with few quartz gravels; weak fine to medium subangular blocky structure; many very fine
and few fine biopores; friable, slightly sticky and plastic; comjnon medium
irregular distinct red (10 YR 5/8)
concretions; many medium irregular
vertically elongated distinct light
red (2.5 YR 6/8) and few fine irregular faint reddish yellow (5 YR 6/8)
mottles; pH(Hellige)=5.5-6.0.
oc = ochric epipedon
o = oxic horizon

0 - 3 0 cm.
44 - I8I+ cm.

A.

GENERAL. _DATA;
''• ?r0file.,nuinb_e_r; JAVA - OOST 14.
2, Location; Topographical .map of Siirinam, scale 1;40,000
(1966), sheet: 23"^; coordinatesi N 916,?00 E 413,00, Commewijne river about 600 m from
Moengo Tapoe,
3» Pa.'fc.e pf_ Aesc-gijtion; 27 - 11 '71.
4. Described by; R. Sanchit,

B,

SOIL SITE CTIARACTERISTIC3;
1»ffA^i^^-^^^-'^A'tiA.OH.^Aquic Plinthic Umbriorthox (7 Approximation, 1967) (tentative),
2» Climatej a) according to data Meteo Service Paramaribo;
ZIII

b) the profile was described during the short
rainy season,
c) the weaks preceeding the description the
weather was characterized by showers almost every day; precipitation exceeded evapotranspiration.

4»

5*
6,
7»
^*
9.

Kopie
« Goupia glabra
Kasabahoedoe - Didymopanax morototorie
Swietboontjie - Inga spp,
Paloeloe
- Ravenala guianensis
Wariembo
- Ischnosipon spec.
Paramakka
- Astrocaryum paramacca.
Geolo^y;_ Soils weathered from precambrian granite - 3
or Armina Schists. (Tibiti Series) with a stoneline in the subsoil,
Physi0graph^:Undulating area, dessected peneplain, place
of description: hill slope near hill foot.
Relief:Normal,
_Sloj)e; 20fc sloping upwards to east.
Class D.
Altitude; + 10 m N,S,P, (mean sea level)
SX'^^SiSM.*.
^^ §2ii_S£Si2-^i2 *^i§Ë2* ^6ll drained,
b) Groimdwat ertable;
pres-uraed highest: more than 5'^0 cm below
the soil surface.
presomed lowest: more than 500 cm below
the soil surface,
actual:
more t h a n 500 cm.belov/
the soil surface,

^) eEii£i£iSi_§£SiS2;i£l none,

10.

d) Pl22Éiüê' ^0^6
e) Moisture^ moist in the subsoil after 450 cm
below soil surface,
Biological activity^;

^^ S22;ËÉ2Y§l°P'^2Si*
0-11

cm: many very fine and fine, common mediim and
few large roots,
1 1 - 2 7 cm: many very fine and fine, common medium and few
large roots.

:aY

27 - 44 cmj many very fine and fine, comraorj medium and few
. large roots.
44 - 58 cmJ many very fine and fine, common mediim roots.
58 - 211 cmjcommon very fine and fine and few medium roots.
h) Biogoresï many very fine and fine, common medium and few large biopores, in the
topsoil decreasing,with depth,
c) Depth_of__undisturbed_subsoil: more than 500
cm below the
soil surface.
Human activit_yj_ none,
DESC_RIPTION OF SOIL HORIZONSs

A^^-u 0 - 1 1

cmt

Dark brown (10 YR 3/3), moist, rubbed
and wet; fine sandy clay loam; weak
fine to medium (sub)angular blócky
and fine to medium granular structure;
many very fine and fine, common medium and large biopores; loose to
friable, sliphtly sticky and slightly
plastic; pH(Hellige)=6,0-6,5| clear
and smooth on:

A^g- u 11 - 27 cms

Dark brown (10 YR 3/3), rubbed and
dark brown to brown (10 YR 4/3), wet; .
fine sandy clay loam with quartz (10"?^);
weak few fine to medium angular blocky and fine granular structure; many
very fine -.r,-" O'^njion fin bir; orjs;
loosvi to fri:!;le., slightly, cticiiy "jid
plr'.stio;pH(Hjlligo)=:5. 5-6.0;cr'^.du':.l
and smooth on;

A^o-u 27 - 44 cm:

Dark brown (10 YE 3/3), moist and
rubbed, dark brown to brown (10 YR
4/3)» wet; fine sandy clay; weak very
fine to fine subangular blocky and
fino granular stuctiire;

XV

many very fine, common fine and few
medium biopores; loose to friable,
slightly sticky and plastic? few medium irregular distinct strong brown •
(7,5 YR 5/8) very hard plinthite concretions j pH(Hellige)=6,0; gradual
and wavy on:
B^-o 44 - 58 cm:

Yellowish brown (10 YR 5/4), moist,
rubbed and wet; fine sandy clay* weak
fine to medium angular blocky structure; many very, fine, cociraon fine, few
medium biopores; loose to friable,
slightly sticky and plastic; common
fine to medium very hard irregular
distinct red (10 YR 4/8) plinthite
concretions and common fine irregular
distinct strong brown (7.5 ^^ 5/^)
mottlos; pH(Heilige)=5.5; gradual and

wavy on;
Bg^-o 58 - 211 cm:

Brownish yellow (10 YR 6/6), moist
and rubbed, brovjnish yellow to yellow
(10 YR 6.5/6), wet; fine sandy clay
(with some quartz); weak fine to medium (sub)Qaigular blocky structure;
common very fine and few fine biopores;
loose to friable, slightly sticky and
plastic; comiTion medium irregular prominent very hard dusky red (10 YR 3/3)
plinthite concretions; common medium
irregular prominent red (10 R 4/8)
and white.(10 YR 8/l) mottles; pH(Hellige)=5*0; gradual and smooth onj

XVI

II B22 211 - 245 cm:

Brownish yellow (10 YR 6/6), moist
and rubbed; brownish yellow to yellow
(10 YE 6«5/6), wet; fine sandy clay
with quartz (+ 10 cm. - ? cm) about
70^; weak medium subangular blocky
and medium to coarse angular blocky
structure; few very fine and fine biopores; loose to friable, slightly
sticky and plastic; many medi\im irregular to elongated prominent dusky
red (10 E 3/3) plinthite concretions;
many modiuai irregular prominent dusky
red (10.R 3/3) and red (10 R 4/8)
mottles; pH(Hellige)=5.0; gradual and
Wavy on;

II B23 245 - 345 cm:

Reddish yellow (7,5 6/6), rubbed and
wet; fine sandy clay with about 70^
plinthite mottles; weak fine to medium
(sub)angular blocky structv-s; nany
very fine and fine biopores; friable,
to firm, slightly sticky and plastic;
many medium to coarse elongated prominent dusky red (10 R 3/3) and many
medium irregular prominent red (10 R
4/8) mottles; pH(Hellige)=5.05
gradual and smooth on:

II C^ 345 - 379 cm;

Whitf (10 YR 8/I), rubbed and wet; ,
medium sandy clay with quartz (AO'fo); ,
weak fine subangular.blocky structure;
biopores not visible; loose, non
sticky and non plastic; many medium
to coarse irregxAlar distinct brownish
yellow (10 YR 6/6) mottles; pH(Heilige)
=5.0; gradual and smooth on:
ZVII

II Cg^ 379 - 421 cm:

White (10 YR 8 / 1 ) , rubbed and wet?
clayd. oixxiv.)\.: th finw san'1 infl qu-.rtz
about 6 0 ^ (

2 cm)', wet,k fine suban-

gular blocky structure; common very
fine and fine biopores; friable,
slightly sticky and plastic; many
fine to medium irregular distinct
yellow (10 YR 7/8) and few fine to
medium irregular red (10 R 4/8) mottles; pH(Heilige)=4.5-5; gradual and
smooth on:

II C22 421

489"^ cm: White (10 YE 8 / I ) , rubbed and wet;
fine sandy (kaoline) clay with quartz
(30/^)-; very weak fine subangular
blocky structure; many very fine and
common fine biopores; loose to friable, slightly sticky and plastic;
many fine to medium irregular distinct yellow (10 YR 7/8) and common
fine to medium irregular faint reddish yellow (5 YR 7/8)mottles;
pH(Heilige) = 4 . 5-5.0.

DIAGNOSTIC HORIZONS;

u = umbric epipedon 0 - 4 4
0 = oxic horizon

D.

ADDITIONAL DATA:

A.

GENERAL DATA:

cm.

44 - 200 + cm.

none.

1,

Profile numberi JAVA - OOST 15.

2,

Location: Topographical map of Surinam, scale 1:40.000
(1966) sheet: 23^; coordinates: N 913,360 - E
416,160.

3.
4.

Traverse PG^ picket 3,

Date of description; 1 - 12 - '71.
Described by: R, Sanchit,
}r\n:ii

B.

1,
^«

3,

^»
5.

^«
'7»

SOIL SITE CHARACTERISTICS;
_(^a3_sjj'i_c_at_io_m /guic or Plinthic Tropeptic Haplorthox
(1^^, Approximation, 1967) (tentative).
Climate.^ a) according to data Meteo Service Paramaribo.
b) the profile was described during the short
rainy season.
c) the weak preceeding the description the weather
was char.ct^ria I by shov.crSj'^.lmost every d?.y,
precipitation exceeded evapotranspiration,
Lajgduse/Veget at ion;
Baboenhout - Virola surinamensis
Barklak
- Eschweilera spp.
Mirahoedoe - Triplaris surinamensis
Paramakka
— Astrocaryum paramacca
Maripa
- Maximiliana raaripa
Bebe
- Pterocarpus
QLopXQ-gyi Soils weathered from precambrian granite (Tibiti
Series) or Armina Schists, with colluvial cover,
Physiography; Undulating area, dissected peneplain, place
of description; concave slope on transition
plateau to depression,
Relief; Normal,
Slope; 185^ sloping upwards to North-East, concave ?
Class D,

^»
9.

Altitude; + 5,5 m NSP (mean sea level)
H:^drology;
^-^ E2il_EESi2E:e2 2i®;ËSi Imperfectly drained
^^ ^^oundwatertable:
presumed highest; 40 cm below the soil
surf-^.ce
presumed lowest: more than 140 cm below
the soil surface
actual:
140 cm below the soil
surface.
c) Artificial_drainage£ none,
^) Ei22ÉiSii
o) Moisture;

none.
wet.
AIX

10

Biological activity;
O - 8 cm;

many very fine and fine, common medium and
few large roots,
8 - 25 cm:
many very fine and fine, common medium and
few large roots,
2 5 - 4 7 cm;
common very fine and fine, few medium roots.
47 - 63 cm;
common very fine and fine, few medii^m roots.
63 - 140"*" cm; many very fine and fine and common medium
roots.
b) BiO£ores£_ many very fine and common fine
biopores in the topsoil, decreasing with depth.
c) De^th^^of undisturbed _subBOil; more than
140 cm below the soil surface.
11,
^*

S3^i^^3J^_S£Jiivi.''^yi. ï^oï^ePESCEE_PT1PN OF SOIL HORIZONS;
A^-oc 0 - 8

cm;

Brown (10 YR 5/3), rubbed and wet;
fine sandy clay with some quartz
gravels (Z />) | weak fine to medium
subangular blocky and very fine to
fine gi'anular structure; many,very
fine and common fine biopores; friable, slightly sticky and plastic;
common fine irregular faint yellowish
brown (10 YR 5/8) mottles; pH(Heilige](
=5»0; clear and smooth on;

B.-o 8 - 2 5

cm;

Light yellowish brown (10 YR 6/4),
wet, pale brown (10 YR 6/3), rubbed;
fine sandy clay with .quartz gravels
(10^ diameter approx ? cm)? weak fine
to medium subangular blocky and fine
granular structure; many very fine
and few fine biopores;

friable, slightly sticl^y and plastic;
many fine to medium irregular distinct yellov7ish brown (10 YR. 5/S)
mottles; pH(Hellige)=4.5-5.0; gradual
and wavy onj
II Bg-o 2 5 - 4 7 cms

Light yellowish brown (10 YR 6/4),
rubbed and wet; clay with quartz ,
gravels (60^) diameter more than 2
cm); weak fine to medium subangular
blocky structure; many very fine and
few fine biopores; slightly sticky
and plastic; many fine to medium
irregular distinct yellowjsh brown. .
(10 YR 5/8) mottles; pH(Heilige)=5.0;
gradual and smooth ons

II Bg^-o 47 ~ 63 cms

Yellowish brown (10 YR 5/8), wet and
rubbed; clay with quartz gpravels
(30^) diameter more than 2 cm)^
weak m.ediura subangular blocky structure; many very fine and common fine
biopores; sticky and plastic; few
fine irregular distinct light gray
(10 YR 7/2) mottles; pH(Heilige) =
6.5-7.0; gradual an'""- wavy on:

II Bggg 63 -140+ cms

DIAGNOSTIC HORIZONS:

Greenish gray (5 GY 6/I), wet and.
rubbed; clay with muscovite (60^);
weak medium subangulj^r blocky structure; many very fine and few fine
biopores; slightly sticky and plastic;
many medium irregular to elongated
prominent yellowish brown (10 YR 5/8)
mottles; pH(Heilige)=6,0-6,5.
oc = ochric epipedon
0 = oxic horizon

0 - 8 cm..
8 - 6 3 cm.

ij:

1

A.

gLEMgAL._PA_TA;
1.
2,

3»
^»
B.

•

•^'
2.

3«

4«
5«
^»
7*

Profile number; JAVA - OCST 16.
Location: Topograhical map of Surinam, scale 1:40,000
(1966), sheet: 23^; coordinates: N 913,600 - E
416,640, Traverse PGj picket 9.
Date of aescription: 30 - 11 - '71.
Described by; R. Sanchit,
SOTL SITE CHAMGTER1STIC_S;

Classificjj^tion^. Typic Haplorthox (7 , Approximation, 1967)
(tentative),
Climatej a) according to data Meteo Service Paramaribo?
b) the profile was described during the short
rainy season,
c) the weak proceeding the description the weather
was characterized by showers almost every.day;
precipitation exceeded evapotranspiration.
Landuse/Vegetation;
Bospapaja
- Cecropia spec,
Bostamarinde - Arthrosamanea spec,
Parioedoe
- Aspidosperma marcgravianum
Kopi
- Goupia glabra
Basraloicus
- Dicorynia gaianensis
£Ê°i£S2i. Soil weathered from precambrian Armina Schists,
Pli^ysiography; Undulating area, dissected peneplain, place
of description; hill slope.
Relief; Normal
Slope; 14/^ sloping upwards to South - East.
Class C.

8«

jQytitudej.

9»

Hjydrology; a) Soil_drainage_class£ moderately well drained
b) Groundwatertable:
presumed highest; more than I38 cm below the soil surface,
presumed lowest: more than I38 cm below the soil surface,
actual;
more than I38 cm below the soil surface.

sa

c) Artificial drainage^ none,
d) Floorings
e) Moisture^
10.

none,
moist throughout

Biological activity;
+ 8 - 0

a) R22;fcdevelo£raent|_
cm; rootcover, many very fine and fine, common

meditJm and large roots,
0-22
cm;
common very fine and fine, few medium and
large roots,
22 - 40 cm: common very fine and fine, few medium and
large roots.
40 - 130 cm; few very fine and fine roots
b) Biopores; many very fine and fine and few
mediijm biopores in the topsoil,
decreasing with depth,

11,
C.

.

c) 2Ë£lë-,2£>.H^Si^lü-'^^êS subsoil: more than 138
cm below the
soil surface.
Human activity; none
DESCRIPTION OF SOIL HORIZONS;
Op-oc + 8 - 0

cm;

Dark brown (10 YR 3/3), moist and
wet; fine sandy clay loamj with
common organic material; weak fine
to mediiAm subangular blocky and „very
fine to fine granular structure?
many very fine and fine, common medium biopores; friable, slightly
sticky and plastic; common mediimi to
coarse irregular to rounded distinct
very hard, somewhat porous; dusky
red (10 R 3/3) plinthite concretions;
pH(Helligo)=6.0} clear and smooth on;

A--0C 0 - 2 2

cm:

Dark yellowish brown (10 YR 4/4),
moist and rubbed, yellowish brown
X.1II

d o YR 5/4) wet? very gravelly fine
sandy clayjvv.iri: fin-- subangular blocky and fine granular structurej many
very fine and few fine and medium
biopores; friable, slightly sticky
and plastic; many medium to coarse
irregular to rounded prominent very
hard, somewhat porous dusky red (10
•^ 3/3) plinthite concretions; pH(Hel-.
lige)= 5.5-6.0; gradual and smooth on:
Bg^-o

22 - 40 cm: Yellowish red (5 YR 4/8), n;oist, rub-,
bed and wet; gravelly fine sandy clay;
weak fine to medium (sub)angular blocky structure; nrjiy v^ry fin^ rji3 fo;.' fine
and medium biopores; friable, slightly sticky and plastic; manyraediiimto
coarse irregular to roiAnded prominent
very hard and somewhat porous dusky
red (10 R 3/3) plinthite concretions;
pH(Heilige)=5.5-6,0; gradual and wavy
on:

Bgg-o 40 - 140+ cms

Yellowish brown (10 YR 5/8), moist
and rubbed, brownish yellow (10 YR
6/8), wet; gravelly clay; weak fine to
mediiim subangular blocky structure; .
many very fine and few fine biopores;
friable, sliglitly sticky and plastic;
many medium to coarse irregular prominent very hard and somewhat porous
dusky red (10 R 3/3) plinthite concretions; common fine irregular to
vertically elongated faint reddish
yellow.(5 YR 7/8) mottles; pH(Hellige)
= 5.5-6»0.

DIAGNOSTIC HORIZONS; oc = ochric epipedon
o = oxic Horizon

+8 - 22 cm. .
22 - I40+ cm.

XÏIIII

