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Inl iding.

In deze scriptie heb ik geprobeerd een karakterisering van de planten~eo ra:fie te Jeven voor zover die zich met tropisch Afrik heeft bezi gehouden .
Uit de gan .,. van zaken in het verleden, en uit de toest d van het heden heb ik getr cht enkele conclusies te trekken voor de toekomst.
Het is natuurlijk onmogelijk om zich in de en.kele maanden die een student aan zijn s c ripties mag
besteden, volledig
te werken in een onderwerp d t
nu meer -dan een eeuw tientallen geleerden bezig
heeft ehouden. Ik heb daarom de vegetatie z lf en
de nomenclatuur van de plantengeo~rafie als bekend
verondersteld, en me beper t tot de wetenecnap la
verschijnsel. Deze wijze v n behandelen is gericht
op succes op korte termijn en kan leiden tot voorbari e c onclusies, zoals uit de eachi denia va.a de
planten eografie in tropisch frika duidelijk blijkt .
Over de methodiek v n de pl ntengeo rafie en
de probl eemstellingen die i tropisch frika op de
voor rond treden is alleen verspreide literatuur
voorh nden. Ik heb daarom in tijdschri1·ten, inleidingen van beschri vende w rken, r pporten v
proefstations en instituten, dep rtementale v rsla e , 1gemene werken over Afrika,' al emeen plant n 0 o rafi6che werken enz. moeten zoeken naar ·egevens. Toen
zich in deze literatuur een nieuwe gezichtspunten
meer voordeden, h bik gemeend de synthese an te
kunnen, in de hoop daarbi' binnen de eisen van nauwkeuri heid t bli ven die op dito enblik aan een
scriptie v an deze aard gesteld zullen worden.
Te onvolledi g inge erkt en te onvolledi ingelicht om een ctnemato ,rafisch beeld van het onderwerp
te kunnen )even, h~b ik toch edacht voldo nde egeve s verzwneld te hebben om deze criptie met de opzet voor en impr ssionistisch schilderij te kunnen
vergelijk n. Impr ssionistisch om aan t
ven d t
wanner mijn oordeel wat al te sub~ ctief is uit
v 11 n, dit niet met opzet is ebeurd en daaro volledi ten la$te omt v
min, hi rmee aan U ob' ctiever oordeel onderworpe , onderscheidin avermoren.
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lanten eo6rafie heef't ainda h ti b ,in van de
ne enti n de eeuw ei n metho ea ontwikkeld. aanvanke
lijk b perkte d ze
tenachap zich tot stud ie van
l1e rb rium ateri l. De r e izi ers die ov e ral ter e
r ld pl nte zochten en prep a reerden en naar Europ a
m een en war n lan niet alti j d bota ici en de col
lecties war n dan ook gebrekkig, onvolledi en voor 1
slecht voorzie n van be eleidende 7egevens.
·Toch hebben de eerste onderzoekers, die zelf ei
ni reisd n, aa� de hand van zulke verzamelin�en, con
clusies wete te trekken, en problemen wet en te stel
le , die tot op h e den de plant en eo�rafen bezi · hou
den. Ensler h lt in zijn "Ent icklung der Pflanzengeog raf 1 e in den let zten hundert Ja.hren" in 1899 de
volgende pass ·e aan uit " illdenow's Krauterku de"
{21 p. 6):
U ter eschichte der Pflan zen verstehen ·ir
den influas des Klimas auf die Ve et tion, die Ver
a··nderun en, elche die 'ewa.chse wahrscheinlich e r
litten h ben, ie di Natur für die �rh ltun der
selben sor t, die anderunu n der ewachse und endlich
ihre Verbreitun Über den Erdb 11."
Deze uitlating van iilldenow dateert uit 1792.
L ter in 1798 ing hi� dieper in op vraa stukken als:
de invloed van het klimaat op de groei; de overeen
kom t in vorm van de planten in de poolstreKen en in
de geberg ten; de overeenkomst in de vegetaties van
de p,oordelijke ,.ebieden v n zie e.a van merika; de
overeenkomst in vegetatie van ustralie en Kaapla.nd;
het o taan van de vormen; de verspreidin smo relijk
heden van de pl ten; de successies; de te0enstelling
tussen sociaal roeiende en eisoleerde planten; en
zelfs oet illdenow 1 een pog in om floristische
ebieden eo rafi eh te bep len.
Om zulke vra stuk k: en vanuit het museum, aan de
hand v n onvol ledi herbariumm teriaal te hebben kun
nen op e:rpen, moet illdenow wel een buiten ·ewoon
eh rp opmerker e eest zijn. En g ler z
dan ook van
hem (..01 p • ? ) :
11
u diesen An aben eht hervor, dass 'illdenow
hr la andere vor ihm dic rscbeinungen der Pflanznverbroitun beach tete und auch, was ganz beoonders
hervorzuheben ist, die,.e �rscheinunren zu erkla.ren
versuchte, dass er die Verbreitun der �flanzen ls
d s Produkt einer llm.. hlich n Entwic elung ans h."
In principe
s de st die van de planten eo r )

-3fie dus o l voor het einde van de ach ttiende eeuw be
gonnen.
aarmate de botanici zelf meer beg onnen te rei
zen en zelf de habitua van planten en veg etatie van
ve rscbillende landen konden_ver elijken, ontwikkelde
de pl nt n ·eo�raí'ie zich steeds snell�r. Aanva.nke-,
lij k was het no g vooral de floristiek die hen bezig
hield. De grote verschillen in vegetatie, klimaa t en
landschapsvormen die zich voordoen, moesten echter·
wel hun a andacht tre k ken en hen naar wetmatigheden
doen zoeken. Het apDeekt vanzelf dat de opvallende
verschillen in de klimatologisch extreemste en flo
ristisch betrckkelijk arme, dus beter bekende, ·ebie
den het eerot aanleiding g aven tot ontdekkingen.
In 1812 we rkte Wahlenberg in zijn Flora Lappo
nic a al met klimatolo�isch bepaalde re�ionen ala
flora 6ebieden. HiJ onderscheiddé scherp het zeekli
ma at van het land.klimaat en stelde het �rotere be
lan van g edetailleerde �eg evens teg enover de glo
bale ja.a rlijkse g emiddelde cijfers over de teg enva l.
Von Humboldt die de plantengeografie in ruime
k�
fe.:ê.ing als wetenschap geintroduceerd heeft, kwrun
welis· aar in de vormenrijke flora van tropisch Á meri
ka tot zijn inzichten over klimlil at en pbysiognomie,
me.ar juist in het geberg te viel hem door de ,..
0rote
verscheidenheid van vege tatiezones in een klein ge
bied, het na uwe verband tu�sen tempera tuur en veg e
tatie op.
Ook R. Brown, die voor de floristische planten
geografie als G-rondle~�er v8.n nieuwe methodes, de
zelfde betek enis heeft a1s van Hu.mboldt voor de pby
�io ·nomiache pl0 ntenõeografie,
werKte in
.
.het ·eografisch extrem� Australie.
.
Dat de vegetatie van tropisch Afrik a dan ook
p ClB na 1850 eni15e aandacht ginB· trekken-van de zijde
van de plantengeog rafie,· is g een wonder. Afrika. met
zijn uitsestrekte hoo-vlaktes
en ba ssins vertoonde
5
niet die veracbeid C nheid en no g minder de toe15 anke
lijkheid van tropische gebiede n a ls Oost-Tnd ie, ter
wijl het de politieke
belangstelling ontbeerde, die
•
Zuid-A merika al zo vroeg van Europese• zijde enoot.
Toen de tropische g ebieden, waarvan Afrika dus
het laatst aan-de beurt kwa:m, het onderwerp van de
onderzoeking en werden bleek dan ook wel dat de overaan vormen, moeilijkheden opleve r
weldi g ende ri�kdom
'1
de voor de in g ema ti~de r�ebieden ontworpen methodes,
moeilijkheden die ze lfs nu nog niet overwonnen zijn.
En ler (21 p.20) drukte dit in 1899 uit meb de ·OT
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merking:
In dieser Beziehung wurden in den folsend en
Jahrzehnten, na:mentlicb seit 1840, mehr •.r:tol~e
erzi lt u.nd z ar zunächst in den nÖrdlichen Gebiet en,
wo die anniuf lti k i t de~ Formen eine ~erin ere
ist und der orschun·strieb vonder Vertie an in die
e inzeln n Ersch inun en w nier oft abgelenÁt ird,
sin de
rop n, L1 denen in noch nicht vÖllir
unterrichteter Bot ·lik .... immer vor de r lternativ e
t ht, vieles nur ober l"chlich behandeln zu mü . . s en
oder um einer inz~lforsc ung illen z hlrei che
Din e änzli ht unberüc sichtigt zu lassen . n
Het komt e vo r dat de kern van deze moe ilijkh en 11
in de neiein van de mense l ijke ~eest te
illen ver laren voordat de kennis daartoe voldoende
is. Zoals in den tuurkunde. de experimentele toets de
betre elijkheid van vooropgestelde m n.in en an het
licht bracht, zo is ook i de biolo3ie ebleken dat
eni oorz celijk verb nd dat men me ende te herkennen ,!
slecht een betrek~ing a die alleen onder mi n of
er toevallige voorwa rden bestond .
De ond r erpen van de pl nten ,eo ral ie l enen
zich in het 1 _ en niet voor experiment en , waarbi j
de mens de voor
rden die het voorkomen van de p l anten mo elijk aken, an controleren . De bel n.rij kste
methode van de eo ,·rafiache wetens chappe n, het nauwkeuri kart ren van d beschreven ve rs ch i jnse len, i s
vooral in de tropen tot nu toe slecht gebrekki gebruikt. Ik zal op de karterin, ez i en als re i s tratie ven de experimenten van de natuur, verderop t eru
komen.
In het volgende wil ik proberen de ontwi kkel ing
van de planten eour ie in trop i s c h frik t e schetsen ter,i~l ik da rbij enkele problemen b ijzondere
andacht z l
ven.
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1850 - 1914: -----------------------Globale inventarisatie.
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Sinds de ontdekking van de tropische Afrikaa nse
.
verliepen meer
kuste n door de Europese ·zeeva ardera
d,
d·n
drie eeuwen voor de eerste reizigers met
• weten scha ppelijke belangstelling de binnenlanden binnen drongen. Voordien hadden handelaren en avonturiers
weliswaar curiositeiten verzameld, waaronder ook plan
ten, met de bedo'elin deze in Europa te verkopen, van
botanische waarnemingen was echter geen spr ke. ln
de tweede helft van de negentiende eeuw zijn, vooral
Duitse geleerden, met de exploratie van de planten\fere ld van tropisch Afrik
b.q onnen. () nder invloed
van de politieke bela ngstellin · van E uropa voor dit
deel van het zwarte werelddeel, verdichtte zich het
net van de expeditiee te-en
het einde van de negen
b
tiende eeuw, en kreeg men een lobaal overzicht van
de vegetatie.
De ver,; erking van de geg evens vond dus steede
I ropa en verg elij ltingen op werel'schaa 1
plaats in :Cu
waren daar�oor mogelijk.
De planten,eo
î! i;; raf ie va n tropisch Afrika werd
dus d ade lijk in zijn be�inetad ium al beoefend vol
gens de inzichten verÃreg e n door de zoveel grondiger
verkenning en beschrijvin g van de buiten de tropen
geleg en upebieden.
Tegen 1900 verscheen in Europa een reeks alg eme
•
ne \V erk en op he t gebi ed van de plantem g eo~r�ie wa ar
uit duidelijk bleek dat deze wetenschap zich bezig
was te splitsen in ve rachillende richtingen die elk
hun aanhangers von den. A ande ene kant ue oudste
richting en, die werken met taxonomische eenheden en
hun situa tie in ruimte en tijd: �e floristiek. Aan de
andere kant de meer ph:ysiologis eh; gerichte oecolo
Jische plantengo-oe;rafie, di e omstrceks de eeuw,,isse
ling in 'bpkomst kwam. De bekende handboeken van
\~'arming e n van Schimper zijn wel de meest bekende van
de V1 erke n die deze 1a atste richtinr
L vertee·enwoordi
gon. Het tijdperk van de zuivere bescnrijvinn·0 was in
de g ema tigde str·eken overg ee aan in het tij dperk van
de verk laring. Ia de neiGing tot verklaren alleszins
beg rij pelijk en ook wcnselijk voor de vooruitg ang
van de wetenschap, hij heeft in de bioloé>ie toch va ak
tot voorbarigheden geleid, die later weer achterha ald
werden ( 32) •
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uropa kon men steune~ op een gron · ekennis van de f lor·a toen men zich a • n de oecolo,.;iie
waa de. In tropisch Afrika echter is tot nu toe e en
ebr ek aan loriatische ea phenologische kennis een
rem reweest voor de intensieve bestudering van de
plantenDeografie. In dit werelddeel he eft daardo or
de extensi v physio omische vegetatiebeschrij ving
rote opgang emaakt. De vol ende citaten -mo 6 en h ier
als illustratie dienen:
11
It in no wa:y detracts from the excellenc e of
the work, of the erman systematists to say that
increase in our knowledge of the flora of Tropical
Africa more and more reveals the fact that rev is ion
of some of the lar er enera, particularly, is
urgently required, The genera Commiphora, Acac ia,
Brachystegia, Boscia, Capparis, Me rua, Grewia,
Combretum and Terminalia, for e a;"ple, present many
problems that make ecolo~ical research - to sa:y t h e
lest- non t e easier.
Phillips 1930 (42 p . 200).
" Dans un vaste territoire comme l' Afrique fo i r e
rauqaise ou la prospection botanique est l oin d' êtr e
·hevé, ou l'inventairc floristique est encore très
1 complet, o peu de roupements vée5étaux, asa oc iations ou autres, ont pu être florlst i quement déf i n i s
e
patialement Céli ités, cette .notion de Typ e de
Vé~étation s'avère indispensable," Tro chain 1951

·

·

(59p . 9).

De oecolo...,ische planten eograf ie zowel in d'e
zin van de oude, nu eni szins op de achter~rond geraakte aanpassingsbiolo rie als in de zin van de vegetat iekunde is voor het practische bodemgebruik v an
groot belang. De moderne mens is blijkbaar in s t a at
zo snel en hevig in te rijpen in zijn natuurlijke
milieu dat de re ·ulerende wisselwerkin en in de biosfeer die zelfde mens drei"en te vernietiben . Een
betere Kennis v
de onderli 7 e verhoudin>en in de
biosfeer in het algemeen, en in de ve ctatie in het
bijzonder,zou het de mens isschien mo elijk maken
zijn positie in het geheel te overzien en t e versterken.
Reeds in 18$9 heeft 'gler deze menin5 duide l i j k
eformuleerd en de we gewezen voor het onderzoek
(21 p. 192):
"ehr als alle anderen ichtungen der Pflanzeneo raphie hat die · ormationsbiol "ie BcrÜhrun .,en
mit der Prà> ie und oft enu · noch macht • •an i n all en
Ländern trauri e Erfahrungen, weil man die biolo~is chen
Verhältni "se der van der Na ur e ebenen 'ormationen
und ebenso diejeni en der f ekundärforruat i onen, welche
0

-7sich infolge der Eingriffe des ·enschen ent,ickelt
haben, nicht genü end studirt hat. eist be ·nügt
1an sich mit oberflächlicher Bcobachtung des Verhalt na eini er Ha
. estandteile der -~o rmation ,
und bei dies n nim ·t _ an oft nicht genu ende
Ücksicht auf das Verhalten der unterirdiachen Orane, welche b r fÜr . die ganz ·..!.xi s t enz und den
·rakter der ormation vonder ~rössten Bedeutun
sind, indem si auch wieder ic tiè sind fÜr zahlreiche Nebenbe standteile der ~ormation , die in der
har onischen •,xistenz der Gesamtformation eine
nicht zu unt rschätzende Rollc ,,pielen . ;. ";o viel nur
mö lich, müsste man in den Gebieten , in we lchen man
Kulturen anle en ill, die Ent ickelung der ]ormationen atudiren . Bevor man im grossen Massstabe die
ur prün~lichen Formationen ve ·nichtet , beobacht e
man erst, ob ein in Kultur genommenes Terrain nach ·
dem Aufgeben der ultur ach wi~der die ursprün liche
Format ion tragen ann oder nicht. Die Erfahrun. hat
im ~ll ~emeinen ezei~t, dass i n der. itte einer
naturlichen Formation liegende ulturfelder der
ersteren wieder zu efÜhrt erden, dass aber am Rand
einer Ur1:ormation a gelegte Pfla zstättcn sèhr
bäufi 0 nach dem Aufgeben der Kultur · in minder trtige
Formationen Über ehen. rie bei u.ns der ald inf'olre
der in ~riffe des enschen vielfach der Heide weicht,
so tritt in den Tropen an Stelle des Urwaldes die
Steppe, enn ies lbe dem Urw ld benachbart ist, und
ie bei una die Heide ·ar nicht oder nur mit gro s er
Anstren :r:ung und nach lang r Zei t in ald Über e:fÜhrt
werd n kann, so 1st auch in den Tropen die Um andlung ines zur St ppe ~e,ordenen Laudes in richti3es
aldland mcist nur sch~c oder ar nicht durchzufÜ..~ren; icb sa e nur me ist, denn es fehlt nicht an
itteilun en, wonach auch steppenarti~es ' erEaitl in
der achbarschaft von ald, sobald ·es vor randen und
nderl;n n riffen be ahrt Jürd, allmä"üich wieder in
ald Ï.b er efÜbrt i r d. ,..ine Abhandlun all rdings,
die erst vor - urz em erscnie.a und die Frat,;e der
iederbe iedelun einer se-undären (d . h. an Stelle
von ald etretcnen) Ste~p e gründlichcr behandelt,
al~ dis Ür ~ ö lich eschieht, 'The otany of
the Ceyl on Pat ana..," von earson (Journ. Linn .
Soc.
IV, 1899) thut Überzeu end dar, dass die
' atan 11 genannten, von räutern durchsetzte
rasfluren, elche infol e sich wie erholender Brände
aus Savannen ehÖlzen h~rvorge an en sind, als p ermanente Grasfluren an esehen werden m.Üssen, deren
iederaufforstun unter den ge en ärtigen klimatischen Verhältni sen rossent ils unm·.>glich iat, da die
jetzt vorhandene Krautv getation ine nhäufun von
saurem Humus bedin t, auf welchem aldbäume nur
ach er gedeihen kÖnnen .
ohl haben schon seit Jahrtaus enden enschen
und ihre au " ti~re u t:,est tend auf die natÜrlich en
Formation n inge irkt, nicht bloes da, wo sie ,ihren
eist noch unvollkommenen ck rbau trieben, sondern
auch d, o sie ihren ~hherden freien piclraum
liess n; aber die 'nderun en der ormationen iaren
ach erlich so radikal wie in den letzten Jahrzeh ten ,
o i
rationellett Ku tur, welche ledi Jlich den
b u einer besti mten flanze im Auge hat, die urP.rÜnylich n Be ässe un sverhältnisse und Bo enveráltnisse oft vÖllig u Lestaltet, nicht bloss in den
ge äsoi en Zonen, sondcrn auch llerwärts in den
tropischen Ländern, o nur noch iniGermaassen
Gewin von ir nd welcbem Planta enbetrieb zu erwarten iat. Unter diesen Umständen uss es jetzt als die
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•
aller rste und wichti " te Auf ·abe der PflanzentseOraphen an esehen werden, so viel wie mö lich noch
ur prÜngliche Formationen
nau zu untersuchen und
das in ihnen bestehende Pflanzenleben so detaillirt
wie mö lich auf seine Ursachen zurÜckzufÜhren. Es
1st daher in ewisser Beziehun0 entschuldbar , wenn
J. Ür
ie zwei te ich,, i e Auf ·abc der ... or.nationsbiologie, fÜr d s i tensive Studium der ae~un ären, unter
dem influss des enschen entstandenen ormationen
zunächst kein o lebhaftes Interesse vorhanden ist;
bei der rossen Bedeutun aber, welche die Biolo 6 ie
der selrun ären I ormationen und ihre Beziehungen zu
d r der ur prünglichen Formationen fÜr die ra:xis
haben, dÜrfen auch diese nicht vernachläss i gt werden .
Bei diesem tudium dÜrften aber die Bodenkunde, aie
Untersuchun der Keimdauer der Qamen und der unterira.ischen Vegetationsorgane, die Beobacbtung der
aufeinanderfol nden vtadien bei der ·iederbeniedelung wichtig~r sein, als Ökolo isch-anatomische
Untersuchun en."
Uit het verzamelwerk over de _vegetatie van Afrika (22) dat in 1 ✓ 10 gereedkwam, ;eeft Engler een
synthese van de toenmaals b ende ge · evens . Hij
ecft verschillende indclin en van de vegetat ie, klimatologi ch, naar hoogtere rionen, zuiver physischgeo raf'isch, taxonomisc:h en physiolo,;isch. Het geheel
is een vol ena verschillende systemen eclassificeerde r c s veget tie-eenheden zoals die in het terrein
te herkennen zouden zijn. Zijn eenheid is dus de
physio omisch be1- aal de formatie . Hij besch;-ijft elke
ve etatie-eenheid in details, noemt de soorten, de
bodem- en waterverhoudinren en de ' invloed van de
mens. Een schat van begcvens dus, maar voor de praktijk in deze vorm onbruikba r.
De klimatolo ische eJevens zijn no zeer schaar~
in die tijd en de waarnemin)en zeker niet af ·estemd
op de oecologie. Van de bodem wist men no heel weinig; enk le groepen en een ~rove aanduidin· van de
textuur is alles at ngler even kan. Van een overzicht van indicatorformaties en van successies kan
dus no
een sprake zijn.
Engler pretendeert ook niet een cl assificatie
van het land in de· zin van productiviteitsklassen te
even. Hij le ·de alleen de basis voor een inventarisatie van de vegetatie van tropisch Afrika. Zijn terk
komt en dan ook telkens tegen in de biblio rafieën
van latere plánten eojrafen die wel meer pretenties
hebben, maar vak veel minder inzicht tonen in de eien die eens aan de planten eo rafie cesteld zullen
orden.
0

121~-=-122Q1_~E!~!1~~!~
Te oordelen naar de biblio raf ie die ~hantz in

1923 bij zijn overzicht van de ve etatie van AfrikP

-9ft, richten de Fran een En el e onde zoekers die tijdens en n de eerste wer ldoorlo ac tief
del em n an de exploratie, zie~ meer en me rop de
prrurtijk. De limatologisch. en vooral de bodemkundi e ·egevens zijn nog gebrekki.
De
physio nomische
.
.
.
beschrijvin'-' van de ve etatie ordt vo ortuezet . Iedere onde~zoek r 0 ebruikt zijn eigen classificatie en
• no enclatuur. ] 'hantz heet in opdracht van de
11
m rican Com ssion to Ne otiate .Feacc' een ve etatiekaart v n
rika .maakt . Hij had daartoe de beschikkin over een h le staf medewerkers die de bestande liter·tuur doornamen en onder zijn leidinr
en veg tati kart samenstelden. Later maakte hij
een tocht van Zuid- naar Noord- f'rika en verza1uelde
e evcns di leidden tot de gepubliceerde beschri ving en kaart. Op dezelfde wijze ontstonden een bodeIIl.i:taart en een aart vn.n de regenval. Een combinatie van de e evcns result erde in een .classificat ie
van A:fri a naar d
-ebrui s ogelijkheden van d
rond, oo in een~ art uitgebeeld .
Shantz heeft dus met
erikaanse voortvarendheid
het erk tot een i e ~uru en brengen binnen v ier
jaar ti "d. Hij heeft de v getatie in eûeeld in dri e
n t inti · . or atietypen en deze helder en suggestief b schreven en van sprekenden
n voorzi en . Van
ied r formatie geeft hij een physio omische beschri"ving, een aa uiding van de opvallendste t axoomioch
cnheden, de erG~rcidinv, een schemati s che
a nduidin"" van het kli at en de bodem, de natuurlij e voortbrcn solen, het type inheemse en eventuele
.uropese landbouw, en de ogelijkheden voor de cultures. Soms eeft hi' ook het v rband tussen de for1avie onderling.
et eheel is eb seerd op twee be ins len: ten
erst : allen de v
t tie zoals zij concreet aanwezi" is
eft oecolo ische bet ken i s als uitdrukking
van
n bepa ld milieu; ten tweede: de eenheden moeten zo
m kelijk t onderscheiden zijnd t een l e ek
ze kan beschri~ven.
D opzet is dus simpel, t simpe l om het pr ctische dol dat beoo d erd te kunnen• dienen .
H t dynamische kara ter van de ve et atie a l s
uitdrukkin van het milieu is inderdaad moei lijk te
v t t n in een zuiver phy io ·nomioche indeling . Maar
in een l,andschap dat ooc vol ens ha.ntz (55 p . 3) zijn
scherpe pbyaiognomische 1r nzen t e daru~en he eft aan
de invloed van de er1s, di met bij 1 en vuur de
(55)

1
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de v
t ti
1
t war e ontleed heeft, kan en
toch o og lijk de potentiële k atiteiten van de
bode ui t dru ken in termen als "High rass-lowtree
savannah 11 betekent "very hi h productivi ty" en
'tro_pical r info reot ' is "hi
product ivi ty"
(55 P! 227-233). ls Shantz dan bovendien toe eeft
dat de" i hgrass-lowtre savannah' de brandc limax
v an h t "tropical rainforcst" is, komt het voorbari e
karakter van zulk een 'land-use classification" toch
wol duidelijk aan hét licht (55 P• 6) .
De maatschappelij re a rde van Shant-z' rnrk
11 t volgens mij dan ook niet zo zeer i n de toepassing van zijn gebruiksklas en als wel in het synthetisch
arakter van zijn ve etatiebeschrijving.
~hantz heeft zich wet.n te beperken en geeft daardoor de· lezer een levendi er u estie van de vegetatie en natuurlijke landsc · ppen van frika dan b.v.
e uitge erkte be chrijvin en van Ln "ler kunnen opwek en.
D
etenschappelij e aarde van deze synthe se
ligt in · de po ·in · de oecolo __,ische factoren op een
kart te confronter en met de ve etatievo rmen, en in
de verz melin 0
n alle bes.c ikbarc e evens die de
verder studie ver ,ak elij enk n. De sprekende
nomenclatuur v n uhantz he .t tot nu toe door ewerkt
voor l in de , · lssprckende ebieden.
hantz' er is enmerkend voord toestand
·aarin het wetenschappelijk onderzoek in tropisch
Afrik tiJdens en vlak na de eerste ereldoorlo verzeilde. De tijd van ue individuele weetricri e reii ers was voorbij. De economische bedri ·vi he id in
d tot politi k rust ~komen geb ieden maakte het
verbli ·r v
onderzoekers ter plaatse mo elijk. Deze
erden echter sterk door e econo ische machten gebonden of li ten ·zich d artoe binden uit vaderl deliev nde overwe ingen . et besluit van een van
Ohey li r s bot niche erken uit 1916 is sprekend:
Il y
en ce moment un iuv ' ~êt nation!:ll à
pre dre dans no coloni o toutes le productions
qu• lle ~ euv t fourni~.
les exploitant, nous
er~ rons pour l ~rance d nouv lles sourcea de
richesse, à la ériode de son existence ou elle en a
le p.us beeo in, nous donn ron à not re domaine colonial sa pleine val ur et nous apporterons à ses
p opul tion les moy n d vivre avec p lus de bienAtre, leur permettant ain i de s'élever en civilisation'. (12 .P • 442).
De Europese mi~nbo - en landbouwbelan en aven
dus de richtin · aan van het wet·enschappelijk . onder-
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zoek. oor de botanie betekende dit een verd r vooruittre en van de toegep te oecolorie, terwijl echter voor het le en van een weten chapp lijke grondsla voor dit vak au elijks tijd en geld beschi baar
waren.
1 bezi -hede~ waren ericht op snel berei en
v n succes. Ten behoeve van de boGbou verschenen
r Jionale catalo~i van verkoopbare houtsoorten, zonder dat van een taxonomische revisie sprake was (29) •.
De landbou
rkte met indicatorp anten, die vaak
tot v rkeerde conclusies aanl~idin~ gaven (5, 6) .
Aanplant van cultur0s en exoten werden ·eb seerd op
de lobale et orolo ische egevens van de enk l e
aan ezi
stations, zonder dat. men poo de het pla t selijke mili u nauwke i·i er te bestud.e ren . De ve et atie arterin en uit die ti 'd hebben het karakter va n
~conomisch documentatiemateriaal (15, 55, 29, bo) .
De exploit ti:'J ton dus in ~et centrum -van de
belan atellin 5 00 1 Nvan de planten~eo~raf en. Het gelukte echter ni t deze exploitatie ·tot een succ e s
te br n_en. Al epoedi bl k dat alleen een meer
~ationaal economische opzet de pro .... ucten van tropis ch
rika op d
ereldmar t on bren en.

!229_=_!~2~2--!~~!~~1~~
et de planolo ie br ekt o
het besef door dat
de out i · lin van tropisch Afrika llcen o~cli k
ie op de rond la, van een e elijke k.ennis van het
pl a·selij e mili u zo ,el ociaal-economisch als na7

tuur et nsch p eli
gezien. ün t~eeks 1:30, eerst in
Oost frika ·n enkel
ren later in de reet van t r opisch frika, ondersteun en de re erin en serieuze
weten chap lijkc onderzoe inren. Beh~lve in de
voormalièe Duit e koloniën had m n echter een eweldie achterst nd in te h lcn. orthinvton eeft een
beknopt overzicht van de onderzoekin en en publicatie in tropisch
r i a tot 938, en ·an dit erk
heb i veel van de volgende e ;evens outle nd (66) .
D oecolo :te bleef du· avoriet~ Vooral in anyi a Territory ber ikte Phillips veel op dit ebied. Onder invloed van Zuidafri aanse stu ies op wei dee:,ebied, est und door het vroe ere Duitse werk in
deze olonie en &oor @O
erin.:,,.door een gro ots op~ezet progr mma ter bestudering v
het Tsetse vra s tuk, konde Phillipo en zijn st f moderne oe coloische onderzoekin s ethoden toep ssen . .

-12De studie van weidesucceasies, voedin s aarde
van de rassen, mo eli 'ko veebezet~in enz. is nauw
verbonden aan het onderzoek naar de hydrologie en de
mo elijkheid bronnen te slaan en de bodemkunde in
het al ,·eme en .
De bodemkundige inventarisatie kwam dan ook
eerst in ost-Afri a (lat.rook in de Bel ische ~onuo) tot resultaten die meer à.an plaatselijk belan"
bleken te hebben. De rondsla hiervoor as voor de
oorlog in de Duitse kolonies ele d door Va eler (60) .
De catena-conceptie van rilne (38) was een dire ct r esultaat van de bode karterin ·· over een root ebied
in Oost- frik. In de Belgische Congo was het de
missie B ey ns (5) die in 1938 de totalitaire opv ttin en van bodemkundig onderzoek naar voren bracht.
Overigens bleef het in tropisch frika b i j l andbouwkundi e analyses die niet in roter v erband gebracht
'onden worden.
De kli atolo ,ische waarnemingen werden ook
steeds intenLiever. Het kwam in enkele stations tot
det ilstudies ~eleid dor oecolo iscne be rippen .
Zuid-Afri.K, roet zijn eigen universi t eiten had ook op
dit ebied de leidi~g in et continent. In het t r opische deel as het ost- rika dat tussen de beide
w reldoorlogen·eni e activiteit op h et gebied van de
bioclimatolo ; ie toonde, in het kader van de ·enoemde
tsetse controle, de .veidestudies en de koffie-aanp l ant
i
enya. Overi_,ens kr1am men niet verder dan waarnemingen over de verdumpi
van de verschi llende vegetatie- en bodemtypes •.
De al emene meteorolo ische gegevens zijn tot
nu toe het beste ·ecombineerd door KÖpp en en Gei e r .
De inde n van Öppen is dan ook nog s t eeds de bas i s
voor de klimatolo ische indelin" van de planten eografen.
De planten eograf~e reeg in de jaren dertig een
nieuwe sti ulans doordat de spectaculaire erosiev erschijnselen in oord-Arnl.ri:.:a de aandacht van het ,·rote publiek op de vaak précaire biolor i s che evenwi chten h d gevesti d. Overal ter wereld t r okken de ·radatieve-rschijnselen de aandacht. Diverse regerings i nstanties ble}{en plotselin!S bereid ee n oec olo ·ische inventarisati te bekosti~en.
•
Worthington (66) noemt voor Afri ka versch ~i den e
"ecolo ical surveys", die echter volbens zijn b eschrjjvingen slechte zelden op rote schaal uitgevoerd
0

0

-1;:,-

k nden worden. Verschillenden tionale parken in de
zin van natuurreservaten werden ·esticht en vervolens bestudeerd (29). De ve~etatiekunde werd steeds
meer volens mode~here oecolo ische opvattin en beoef eüd. In de Journal of •co lo , de ~mpire :b'orestry
tl vieuw, het Bulletin A ricole du Con·o Belge en de
Revue de Botanique Appliquée et Aericulture ropicale
werden veel rappqrten en kaarten epubliceerd en besproken. Behalve de onvermi"delijke theoretische discussies over climax, successie, complex-organisme en
de verschillende opvattingen van de bio-coenolo~ische
~ichtin en, besteedde men toch ook veel tijd aan het
veldwerk. Vooral Phillips in Oost-Afrika, Lebrun en
obijns in de Bel ische Con~o, Trapnell in (hodesia,
Burtt-Davy en Chipp in andere Engelse ~ebieden, en
ubréville en Chevalier in de Franse koloniën hebben
veel gepublic crd.
De meeste van de pub licaties betreffen globale
veg tatie b schrijvin en, schetsen van physio nomieche formaties, en ele aan 'ijzin ·en over bodem en
klimaat en oms lijsten van verzamelde planten . Min
of ~eer nau keurige schetsen VaR de plantengroei geven een kartografisch overzicht van de belaagrijkste
formatie renzen. v n typisch oecolo ische waarnemin. het terrein """""
g en in
-:i:'S ~lleen sprak _ op kleine schaa 1 .
och zijn het de systematische karterin,en die
de be te oecolo ische waarderin ~ van de veget tie moe lij,.. maken., daar zulk e
waarderin • steunt op de
vergelijkin van een rote hoev elheid situaties,
vo rkomeude onder omstandi .,.heden die intensief bestudee r d kunnen orden. Deze deta ' lstudies die dus vooral ten be oeve van tsetae-controle, herbebossin~ en
cu tuurmethode s plaats vo den, bleken later rachti
ecoö "din erd ·i,;e kunnen worden door de l uchtfoto rafie (58). De oecologiache luchtkartcrin 0 van
orther
"o cai in 1 .33 (49) is d ardoor voor de
ten co~raf e van trop·sch frika een z er belan ·ri :: e eriment e iora.en.
In ait V rb nd kan i niet 1 ten om te ijzen
op het e i '"en ardi e licht dat het resultaat van deze
lucht art rint, er top e strijd tussen de anhaners van de mono-climax opvattin van Clemente,
îaacle;;-en hi lips en h n die duidelijk het polyclimax karaKter van de veuetatie aarnemen. Intropisch Afrika wan P lli s (15) de voorvechter van de
mono-climax theorie terwijl zijn tegenstanders meren-

-14de 1 bo e
di en · 'lar n di vooral wezen o het
s bi 1
akter van som· e v etati vor n ebond n
bepaald bodemt c (8, 25 , 37, 39).
obbins (48, 49) di de luchtfoto's van Northern
odesi moest interpreteren , in volkomen onbo - . d
met de ve etatie v
dat land, zijn tak te lijf.
Zo de
loristiek, zonderde hij op de foto's de forti s af die hij op de rond door hun pbyaiognomie
o k on onder cheiden. Door atrcn e controle in het
v ld kon hij t slotte con groot aantal typen op de
foto's onder cheiden en -arteren . Uit. het veldw~rk
bleek tenslotte dut een voldoende correlatie tussen
de aldus ekozen ve ·etatie-eenheden en de bekende
bod typen b~stond om uit de ve etatiekaart evol tre kin en op het ebi d van geolo ie en bodèmkunde
te trekken, zonder dat m niet van de dynamische vero din~
tussen die forn ties onderlinr afwist. Toch
beek zijn indelin van de veget tie ov. reen te komen
et de van hillips.
eruit blijkt el dat voor een
root deel v
tropisch Af'rika e · limato logische
climaxf'oroatie een be~rip in dat alleen i n en theor ti ch vlak al · bstráctie ebruikt kan worden, b.v.
al l iddr d voor de classificatie . Dat de practische
toepas~inu v
het succe
eonderzoek, dat tot nu toe
in
n eheel ander ebied van abstr· ctie plaats
vindt, hieronder niet lij t, blijkt w-e-1-- uit de resultaten die Phillips in )oat-Af'rika boekte .
Zoals bij de meeste discussies op dit ebied ,
gat het o de rclati ve orde v·n abstractie wa rin
en zijn be rippen projecteert, terwijl men de~e orde
bivna ste~ds nvoldocnde b chtijft.
In dit ev l
at het om de mate van stabiliteit
'ie
n van een climax moet eisen. Binn~n welke orde
v
tijd wenst men de clim x te laten ontstaan? Zijn
de f ctor n die inwerk n als opbou~end o a ls verstorend te zien? enz.
In zulk en doolhof van betrekkeiijkheden biedt
alleen d e istentie van de m ns een basis voor discu s i . D empirie oet besliss n welke af'wijkingen
men no kan . estaan op en a:f eleide wetmatighe id.
men daarom wel v~ststelIn tropisch fri
len dat op dit o nblik en dus ook in 1930 de dynaiek van d v g tatie bel _rijker is .dan de zekerna een
h id dat onder bijzondere voorwaarden en vu.
niet te overziene tijd een toe tand van groter evenwicht ie te verwachten .
In het o brophiele rerenwou (2,14) en ook in dP
olijfbossen in Kenya (65) re ent men met een here~

-15van de ve etatie na brand na enige euwen. liet i s
dus duidelijk dat de prak.tijk vooreerst al een met
n tr ject v n zo'n eucceosiecyclus te maken he ef t .
0
et z erheid iets over de climaxformaties
te kunnen ze en is een verre ande studie van1 zowe l
.
/üu~ ..
afhankelijkh.idsbetr kkin en van de planten onderli
als van de uitwendige factor n end tijd nodi~.
Zo er ia men in tropisch Afrika in de derti r
Jaren natuurlij niet ·ekomen. Voor de tweede wereldoorlog was de kennis van plant n 0 eo r fie no steeds
onvol oende om in dezelfde mate toegepast te ku.nn n
worden als bijvoorbeeld in Indonesië. Teveel waren
de onderzoekingen nog gericht eweest op direct regiona l ucces. De floristiek, de phenologie en de detailstudie in het terrein werden wel erkend als dringend noodzakelijk te zijn, maar werden no niet syste atisch
epakt.
De coÖrdin tie tussen de verschillende etenschapp n w'-'
ebr kkig. D Instituten die zich zulk
een or o.nisatie tot taak, o teld hebben zoals het
Institut Royal Colonial B 1 ·e, de ~sociation Colonies
Sciences te Parijs n the ,OJIB.l African ociety konden
tont rtijd blijkb ar alleen morele steun geven.
Tussen de politieke Jebieden, zelfs_onder é&n
vlag,
s
inj~ contact, De or ania tie v
de weten ~b p in tr pi ch A.fri a ie tot 1929 blijkbaar zo
onvoldo nde
est d t orthin ton da raan in zijn
bo k
r 'Bei n .e in frik " e n gede l te wijdt onder
d titel ' a
of r earch.
Vooral in de n else
bieden as h t -tensc pP lij onderzo
bond
het vaak. oneven ;ic ti e
budg t van d koloniën. De ond rzoekers nadden v
te elij ertijd dminietr i v en technisc e ta en. De
bt lij
rap rt n e en
tal niet voor publicatie o
r ~.Decentrale licha en in onden ·hadden
va
m r belan t lli
voor ndere, economisch bel n ijker
bi den.
D
en Bel..>ische
.de. .1 ver' eerden in
en
nsti~
o itie. Zij
rd n eestal va.nuit h t
mo derl nd oor en issie uitgezonden en onderhielden
voor en na cont et et e ,urope e universiteiten. De
~
·van.stabiele fondsen. De
am n voor re
uit ven
ond rlinge uitwi
lin v
e evens en de public tie
van de uitlrn ten .as in d z
ringen verze erd .
Ond nks deze v rschillen zijn de botanische pu- .
blicati
ov r tropisch f ika tuosen d beide ~ereldoorl " n v or het bel
rij ' .ste d l van F..n else z i j de
ekomen, het een voor een deel te danken is aan de
etenschappelijke ba is die in Zuid- Afrika en i nhJ
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voormali e Duitse Oost- frik reeds aanwe zi was .
Aan het eind van deze "F.n else " peri ode i n de
gesel ied nis van de plantenueograf' i e in trop i och Afrik kon men echter niet terugzien op een bloei p eriode. orthington af ui tin· aan ~ijn teleurst ellin
over dez toestand met de oorden: (66 p . 23)
'In spite of 11 such signa of i nterest, however,
and in spite of the ad.ni.irable hands in whi ch, as a
general rule, the dire ~tion of a cien ce lies, it could
not b claimed that Ai rican developmen t has so f ar
been reatly inf'luenced by the r es ü t s of· s cien tif ic
research. Ina continent which has b een develop ed
almoat wholly in the t entiet h cent ury , t he r e might
have been more room than elsewhere f or such i nf'l uence,
but this has not been the case; economie development
ha taken the lead and often chooses t ne wron turning. Science follows, but the pace i s l aboured , and
falling behind she is ne le ct ed . Ofte n s h e has to
follow along the wrong path for s ome ~ist ance bef ore
beckoning developm-ent back to t he direct way . oads
and rails have been built b efore there w~re accura te
maps on which to mar them; c r ope ha ve been introduced and rown under all kinds of con<liti ons , r e a rdless of the suitability of t he aoil; i nter-tribal
warfare has been stopp ed; we seek to i ncreas e the
•native population, improve their standard of 11 ving ,
and economie status, and nat i ve s t ock multiplies to
such an extent that the earth ia denuded of vegetation
and the oil may be ashed w y t o s ea by t h e n ext
storm .
development based on a real underst andin of
ric 's potentialities nas hardly y et b e un , and
will be imposs:Lble until the ne cess i ty of sc ient i f ic
knowledge is recognized . "

!!~~~~-!~E-~~~~E1~s-~~~-E~~~-~-~~§!1!~~~~~~
Van interafrikaans overleg was vo or de t weede
· ereldoorlo ~ nauwe ijks spr', e . J)e dwin~end noodza ak
om samen te werken :::·e "urend.e de z e oo.rlo · h ee t b li j kbaar verschillende moeiliJkheden uit de weg e ruimd.
De al emene · geest van inte1•nationaal overleg heeft nu
ook de Afrikaanse proble en in zijn sfeer bet r okken.
Deze ontwikkelin: werd nog verhaast door ebeu rtenissen op politiek terr in : het opkomend nati onalisme
maakte totalitaire ontwikkelingsp l annen i n bijna alle
ebieden noodzakelijk en de kunst matige politieke grenzen dwonjen de uropese mo endheden t ot overleg (1).
Het gebied_va.n de toe epaste biolog i e genoot nog
steeds de publie e belangstelling. De drei ging v an de
erosie, de achteruitgang van de veget tie en mogelijk
van het klimaat, as vlak voor en t ijdens de oorlog
door sommige schrijvers weer sugges tief naar voren
gebracht (26, 2?, 28) .
a 1945 is er een levendiger uitwissel in van gedachten, resultaten en des undi en i n t r op i s ch Afrika
waar te nemen. Interafrikaanse conferenties wo rden ge-

-17houden, b.v.: La con:f r nee fricaine des ol n
v
8 - 16 ovember 1948 te Goma ; "The Land utilisation conf re ce' van 7 - 15 Novemb r 194-9 te Jos
en 11 The conf e_r.:e c1c e on lo
term research in frica"
v· n 17 October - .1 ovemb r lS,49 te Johannesburg .
Van deze laatste conferentie heb ik h laas de versla en niet onder ogen kunnen rijg n .
Verschillende regeringen richtten instituten
op die de takken v·n wetenschap binnen dezelfde politieke :.>renzen moeten coÖrdineren ,b.v. l'Institut
d' ,tudea Centrea1'.ricaines t Brazzaville, the
International frica Institute t Londen en l 'Inat itut pour 1
ch.rche.Bcientif'ique en Afrique Centrale te Brussel.
De idee dat de sociaal-economische problemen
alleen u1 samenwerkin met een inte raal wet enschappelijk onderzo k zijn op te lossen wordt in de aanhef van de tien-, vi._'f- en andere jarenplannen geuit .
Het etenschap_pelij onderzoek dat echter zo lang
ve_ nachtzaa,d is in tropisch fri a kan in enkele
jaren niet d
chtcrstancl inhalen, zodat het cvaar
ro~t is dat het enth0usias te de resultaten niet zal
overleven.
rat de o cologisc ie • lant n eo ,·rafie betreft
k n men de activiteit n ~oed a meten n r de Comptes
Rendue van de conferenties en in d artikelen van
de t ijdschriften die weliswa r het predicaat landbou
kundig of bosbouwkundig voeren, doch i n wezen ten
nauwste de vorderin ·en op het gebied van de oecolo0ische onderzoe_ing n ·ade.l an . Ook uit de ja rverala n van de inst_1 tuten voor algemeen ~ etenschappelijk zowel als voor la.1dbouwkundit; onderzoek blijken
de activiteiten van de occologen en botanici. De literat ur over dit onderwerp is echter zo uitgebreid
en de nla nen op research ebied zo roots" dat op
dit mom~nt .o ilijk en obj ctief ve rsl
van resul~
tate i te even . Daarom zal i in het kort een opso in .even van de problemen die omenteel systematisch aan-ep kt worden .
In de eerste plaats is er de algemene degradatie
van het milieu door slechte-cultuurmethodes (16 a) .
De Euro se cultures proberen ste d meer hun "c limax de domcstication nu.er aan te sluiten bij het
n tuurlijk milieu . 0 derzoekin on over men in en
van cultuurplanten onderling n met de D:B-tuurli jke
vegetatie-ele enten en over afwisseling in de tijd
van deze combin ti s vind n plaats . De invloed van
cultuur- en weidesystemen op het milieu wordt met
ve rschillende o colo :ische onderzoekmethodes na,qt.0

0
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-18aan: o coclimatolo isch, pedolo ·i s ch, microb ioloioch, plantensociologiach
z.
De evolkingslandbou tracht ment intensiveren oor pro ven
t brand-, braak-, rot at ie- , bemestin s yste en enz. Ot.colo isch te controleren, en op
ocia 1-economiSche toepasbaarheid t e toetsen .
De herbebossin met xoten vordt nauwkeuri gecontroleerd en de herbebossin van braakl d, brandsavanne, erosielandschappen met natuurlij e verjon~ing zo el door brand~eschermin als door zuiv er
houtteeltkundige methoden wordt op plantenso ci olo·sche basis bestudeerd . In dit verband en met het
oog op de verrijkin•· van door selectiekap verarmde
bo sen vinden ph nolo isch
arnemingen plaats .
De revisie van de taxonomi·e wordt aller wege
e r ter hand genomen (31) .
De planteng o ·raf'iscbe kartering op verschi l lende chalcn ordt in verscheidene gebi eden uitgevo rd, et- 1s doel: econo ische docuinentatie, contrAle grond bruik, hydrolo ische, pedolo isch e ,
plantensociolo ische invent· risatie enz . (11, 20 ,

23, 24, 30, 50, 58, 64) .
Behalve de ver la en over het routinewerk a t
vooral in de B l liscbe Co o op grote schaal ordt
uitü voerd, verschi nen ook eregcld werken van indivi u l onderzo kers.
an de vel e publicaties van na de t eede wereldoo.rlog di i heb gezien .ril ik er hier • én ext ra
and.acht ,;even;
In ·1949 verscheen v·an e hand v an ae Inspecteur
.' nêral des
ux et 1 or~ts des Colonies, ubrêvi l le
een verhandelin over het limaat, de bosformat i es
en
paleohietorie van tropisch Afrika (3) . ubréville heft weer eens de 5 egevens over limaat en
plantenform ties verzameld en s mengev at. Hij le~t de
nadru op de brandsavann .s als door de mens in s t and
ehouden ve :,etatievorm ie drei t alle bosformaties
te vervan; n en de bewoonbaarheid van tropis ch fri k te verminderen. ij kiest da mee ~artiJ in de
disct..ssies over twee vr a stukken di e de "emoederen
van de botanici in frik steeds bezi h ebben ehouden.
In de eerste plaats de vraag in hoev erre de brot E
savann s rondom het Con~obekken cl imax-f ormat i es zouden zijn. Uit de omvangrijke lit ratuur b l ijkt d at
brandb.schermingsexperimenten steeds meer h et pyr ophiele karakter van vele oavannet ypen anton en. De
formatieve~ chillen zijn echter zo wei~i g spre kenr
dat men niet zeker i a i n hoe v erre men de uit kom0

-19sten van zulke experimenten mag eneraliseren. obijns (49a) die een ~,root gedeelte van deze savannes
no voor climax houdt, zeut d n oo~ terecht dat alleen planten ocioloJische studies hier in de toe~
komst het ant oord kunnen geven . Aubrêville pakt in
zin werc van 1949 de kwestie weliswaar niet plantensociolo~isch maar wel floristisch aan en besluit dat
nagenoeg alle savannes als brandsavannes zijn te beschouwen.
let tweP.de vraagstuk is de kwestie of er in
tropisch Afrika een alBemene degradatie van het mi- ·
.
.
lieu gaande is en in hoeverre zulk een achteruitgan0 het l.)evol zou zi;jn van de in-vloed van de mens
of door een klimaatveranàerin 5 in de eolo ,-ische
tijdschaal. Over dit laatste onderwerp .zijn al di:verse min of meer ··edocumcnteerde ,; erken verschenen
ie de indruk wekken de populaire wetenschap te dienen (26, 28), het boe_k van ubréville ia . echter serieus op ezet en is een aanwinst zowel voor de ontwi kelings eschicdcnis van de AfriKaanse flora als
voor de planten eo rafio op oecologische ·rondslag .
ubréville stelt ·zich tot taak de vegetatie van
tropisch Af'rika te reconstrueren zoals die zon er de
invloed van de mene zou hebben bestaan. Hij benadert
deze toeotand van twee kanten. Vanuit het heden door
vat te stellen: dat de savanne en het aan renzende
tropische regenbos floristisch en oecologisch volleiu 5 escheiden zijn; dat de esloten bosformaties begrensd door de savanne, relicten zijn die door het
jaarlijk e branden over aan in die savanne; dat de
ver chillende relicten corresponderen met klimaattypen in te enstelling met de elijkvormi e savanne;
d t eda hische invloeden ,een co ·reld~ie vertonen
t de t genstellin savanne - ·eslo-ten bo ; en dat
derh lve de t,rot e savanne tussen de otep)en nabij de
oestijn en het tropis che regenbos voornamelijk door
ez brand en e;edèeltelij:~ door de bijl ontstaan is.
eze gevolgen v n het branden zijn trouwe~~ uoor
.;een en'ele rcizi er en botanicus in Afri.t<.a ontkend.
ubr' vi l_ 's bewijs berust e cht er niet op de veelv ldige waarneminGen en beschrijvin_,en die bekend
zijn, doch vooral op de floristische connecties tussen de rel ict en d.ie als het ware d)or een trans ·ressi van d. vuurzee reisolcerd werden .
-ok vanuit het verleden redenerend komt ubréville tot een reconstructie van de climaxve etatie,

.
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-20tn de zin van: non-anthropo~een. De verdeling van. de
plantonw reld door F~Jler.pla tst tropisch Afrika
in zijn e eel in het II f 'ikunische Wald- und Steppen ebiet", dat weer onderve.çdeeld wordt in vier
flora pr0vincies. ubr~ville leidt dezelfde verdelin
af op grond van wat hij n emt de "f lore forestière".
bvenals - ler ver 5elijkt ook hij de verschillende
areal_en van de f lora-clementen die de verwantschap vari
de florap.covlncies onderling en met de oml i -·gende f lorauebicden en zelfs rlorarijkcn illustreren. Het ei oleerde kara.l: ter en de armoede van de Goedanf'lora,
ten Noorden van het tropische regenwoud dus, kan op
vers cl il lende ma.11.ieren verklaard ·orden. Aubréville
á. kt wa rschijnlijk dat .deze verklaring ezocht ;:JOet
orden in een verschu.i vi ..,. van de meteorolo ~is che evena r v n J.urop 1aar midden frika gedurende het
..1.ertiair, aarblj de oecologisch sterk ge differentieerde ordel Yan het tropische regen •oud de oorspronkeli~ke ve ·etlttie voor -:Gich uitdreef en -ezien de
confi ur tie van de lpen, de Middellandse zee en
f ri a zelf, achter zicb een vacuum zoo · wa rin allen d oecol Gi~ch ze r soepele so orten terecht kwamen aie de vloe _alf door adapt tie overleven konden .
1 ij
ijst i~ dit v rba1d op v le teco-phylletische
reeks n ie tussen h t tropische regenwoud en de lichere ou en d ar buiten voorkomen . et deze afleidinn heeft hij du· steun g ,even aan e 0 eners driftheorie.
De li ~ts~ijzi·in· nop eologis che schaal
~ouden vol cns ubrévi le hun n werkin hebben in de
huidi e v getatie. D tropische regenboss n van de
louta Dj llon en de
ywnbe die buiten het rote blok
van d
forrr.. ti t r
eerszijden va..~ de evenaar li en, zoud n. no aliën zijn, relicten uit een vochtiu r tiJd en daarom biJzonder
evoelig voor de ant st.inu va vuur.
.P de,.c .;; ecten van ubrévilles werk wi l ik
'
ver ero[)
fa eerst or iets over de vegetatieb oC r:i ·

n~.

~~~-E!~-~~~--!~-~~-Y~~~--~l~Ë~~~~E! _!~~~
ul'r'vi lle g loo t lleen in de ~ormaties als
ve)etatie-eenh~id en wel o~d t hij al leen bij de form tie een 'oorza elij verband kan ontde~Ken et de
esologische ge)even
aaron er het kli aat vol na
hem de b·elangrijkete plaats innee t. Hij drukt zich
heel beslist uit ,in d i leiding (3 P • 10):

•
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. La formation forestL è re est bie n u.ne r éalit ê,
distincte de la notion, à si~if ic at ion plutot f l oristigue, d'association. En fait, unà grande format ion est un ensemble d'innombrables asso ciations . Vans
certui s caa 1pé~iaux 'can ordinaire ou le substratum est déter- inant), la form tion peut deven i r trè s
particulière et occuper des aires t rès lo c alis ées ;
les commuuautés qii l· co~stitucnt de viennent peu
nombreuses
lors la notion de format io n tend pr atiquement a se réduire à celle d'association ( cas
dè la man..;,.::-ove) •
Ce conce)t de la formation n'est pas seulement
beaucoup plus géneral oue celui d'association, il
corresponc! à une e"1tité biolo..:,ique l i ~e par des
raJJorts de causalitê avec les conditions fai t es à
la végétation par le milieu nature l , t andis que dans
la conceptie.il floristique de l'association i l y a
un part d arbitraire fai te de combinaison due au
hasa.rd (1). Dans une aire, qui peut êt re asse ~ v aste,
ou les co.1di tions JÊmeralcs du mili eu (I!lé sologiques )
sont les mêmeo, il nc peut norualement exist er qu'un
seul type de formation forestière , mais à l ' i nt êr ieur
dé celle-ci il peut y avoir de nombreuses asso c iutions
d'espèces au hasurd des mat ê riaux flor i stiques l é Jués
par un lointain passé, des immigrat ions et des sur vivances, oude l évolution phylo~én étique . au surplus les aR ociations varient surplace , da.:i.s le
terups ( assolement, hasard des 1·ructif icat ions et des
erminations, concurrcnce) lltais, à mo i ns que le
milieu n'ait bcaucoup chan~é, le type de la formation demeure.
· Ce ont seules les co·1di tions mêsolo. i queo qui
imposent le type de la for~ation . Ce sont el le s qui ,
par exe iple, suivant l'importance de la p l uviosit é
et sa ré artition do.no le temps, commandent l 1 espacement ntre les arbres, leur capacit é de croissance,
le volume relatif des divers strates du peup l eme nt,
la pe~Jistancc du fouilLa e ou su caaucité pendant
une sai on èche; elles ..1.oterminent le choix des espèces len mieux physiolo iouement adapt ées qui y
pren ront une place prÊ:1.JQndêrante, et c •• • La format ion .est donc incontestabl~fuent un concept naturel
primordial, le premier qui doit être en cause
loroqu I il s' a "i t d' ét bli.r- es .f•elations de cause à
effet entre les c;roup ments v é:.;étaux et les condi t i ons
faites par la nature. Son caractè re physionomique n ' a
s sculement un int rêt ~escriptif, i l est bien
l'expre sion d'une r ' alite bioloüique . " ·
Omdat Aubrévill; de 1':ern val'l zijn betoog verder
baseert op de floris f isch~ verwants chap tusen de relicten is het toch wèl vreemd dat hij zic h voor zijn
overzicht van de forrnatien vastklamp t aan de hys iognornie en z'ch zelfs van de floristiek distancieert.
Voor zijn classificatie van de format i es volgens klimatolo Tische criteria 1ciest ubréville uit alle beschreven formaties alleen die, we l kè ni j typerend
acht, dat wil zer, en aan de voorop 5 es t elde nauwe relatie met het klimaat voldoen . De vo 1 ende zinsneden
doen als inleiding tot de classificat i e v an de "pri ncipaux types de formations forest ières de l'Afrique
tropie ale et ub~ropicale", denken aan 1 nglers ui tlating over de tegenstelling grote li~n - . detail ·in de

-22ve et tieb schriJvinu ;in dit verband doen de oor en
v n ub~' ville echter el at onbeh a lijk aan
(3 ;,. 201):

scriptlon.., ... e ont d.onc sommai.r ,s 2
t limit eer. aux caractere
tiels éo raphiques, physlonomique~, struct , biolJ iq ~s, botani ues , qui devraicnt perttre d c ract ' rio
formation et
de 1 distin uer de fo ati ns voisines. Nous nous
ef{ rceron~ le rlus pos~ible de f ire oeuvre de synthese, en r pprochant et en- roupant les formations
qui p uvent Atre ran ées dans les mêmes caté ories,
fa on~ d in r 1 n brede celles-ci, utant
la natu e le permet . Les phyLog' osraphes en
Q' crivant les innombr bles types foreatiers gu 'ils
eü.vcnt r neo trer, soi q I i l s 'agL,se des multipl s t ansi.,ions entre quelquès form tions bien d~~inies, ou oit qu'ils s' ttachent plus spéeialement
à l co po i ion floris ique, ou à celle des dites
socü tions" susce.9ti les de grandes variations à
l ' i térieur d'une même formation , sant expos s au
t è. ' ri ux dan 0 r de top u; couper la couverture
v '- ·' t, lc en une foule de facies qui peuvent être
simplern nt au
u hasard. ou quj_ sont en réalité•
terriuozi 1 ent très localis ' s; le r t sultat le plus
certain ;•tun , d' amener une tr ' '3 5rande comp lication
et d' mpêcher d'apercevoir la v~ritable formation
· t r lle ibe au milieu . ~
a d ver lijlcin van lim t
en for aties
comt
br' vilL,., dan 1 t r tot de conclusie dat de
formati ~ die niet aan de nauwe , door hem va.stgestele, r a:V e met het lin1aat voldoen, te danken zijn
of aan een ~itvloeiael van de seculaire klimaatwiJ- .
zi in en, of aa:a. de vurwoestiri0 en van de mens (:,
p. 309). Van de edaphi..)ch bepaalde forma ties die
vol, ens ub ' vill" allèen in de droée klimaten belangrij ~ wor en z t hij dan terecht:
"L'e
ic tion écologique limitée aux facteurs
cli. tiques, qui fait seule l'objet de notre tude,
ne uffit plus dans ce co.ij" (3 P• 310).
Dat zijn classificatie berustend op de duidelijke fscheiding in de natuur van de ormatie bijn
st ed te dank nis aan factoren die heviger ingrijpen dan het ~11maat, wordt el duidelijk als Aubréville zich ldus uitdr tover de invloed van het
branden op de ve ,.,tatie (3 p . 319):
'Tous avon déjà ~ignalé cette netteté des 11sières; elle
vi e.nment un ce..ract "'re a1.---tificiel;
l
modjfic ion dan.J la couvertur vé_,' tale dues
des v riation lent set continues du climat ne peuv t qu se pro uir suivant unc ·r duation app .•.:ox1m ~ive ent parallèle
c lles-ci; la - multiplicité des
11

n
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-23eepèces botanique et des form.es biolo iquea de la
nature tropicale lui permet toutea les adaptationa ,
avec infini ent de souplesse. Dans le chapitre pr~c&dent, nous avons indiqué la cause ~vidente de cette
rupture entre deux formations contigues; ce sont le
feu de brousse et la hache du noir qui ont taill~
des limites artificielles dans la forêt . "
~e conclusie blijft, dat Aubrévi1le slechts in
''
~chijn met physiognomische eenheden heeft gewerkt,
in werkelijkheid zijn het de flor.istische criteria
geweest, die hem tot overi ens acceptabele conclus2es
voerde.
Aubrf!ville heeft blijkbaar een van de extreme
standpunten rondom de climaxkwestie in3enomen.Hij gelooft ni taan de climax als gevolg van: een inwendige schikking van de vegetatie. De uitwendige facto- -.
ren lleen ~ijn volgens hem bepalend . Dat echter de
mesolo ische factoren alleen no· 5 een bepaalde formatie tevoorschijn roepen_, maar dat ook de geologische
geschiedenis van het terrein de ontwikkelin0 sgeschiedenie van de taxonomische eenheden, de snelheid van
de veranderingen in het ilieu en de opbouw van de
aan ezi e ve etatieformatie voord mogelijke toekomstige formatie van belang zijn, beschrijft hij
zelf uitvoeri. Dus ook voor het to~ stand komen
van zekere formaties is een onbep ald stel voorwaarden verantwoordelijk.
Aubréville ziet blijkbaar een controverse tussen de toevalsfactor die de formatie als geheel beinyloedt en het toeval dat binn n de formatie een mozaiek van soorten in de ruimte v rspreidt, war volgens mij slechts een gradueel verschil kan zijn .
Het ombrophiele woud dat Aubr~ville het meest
aanhaalt om zijn at ndpunt t kunnen handhaven,
blijkt in d praktijk aan de ve etatiekundi en rote
oeilijkheden te geven in te enatellin met de minder weelderi e vegetatievormen. Dat er in het re enwoud geen enkele atructuur in horizontale zin ia
w arg nomen zou no geen bewijs zijn voor het afwezi g
zijn van zulk een structuur. Het overtuigende bewijs
van h t wel aan ezig zijn van die structuur is bij
mijn w ten ook nog niet gclev rd. Het lijkt me echter
het meeat ge enst om een liberaal standpunt in te nemen n de resultaten van de onderzoekingen af te
wachten.
et qual1tatieve afleidin en kan men blijkbaar
beide standpunten wel aannemelijk maken ( 6). Als voorbeeld de volgende d ductie die voert tot de aanname
van een organische structuur van het regenwoud:

-24De bode zal over zekere afstanden niet steeds gelijk zijn en de -verschillen in het .wortelniveau zullen zich af moeten apie elen in de horizontale verdeling, zoals de verschillen in lichttoevoer een duidelijke differentiatie in verticale zin induceren.
anneer men zoals ubréville een causale betrekking
zoekt tussen een enkele eigenschap van de vegetatie
en een enkele factor van het milieu zal men binnen
het tropische regenwoud inderdaad een opvallende
horizontale structuur kunnen vinden. De rijkdom aan
vormen wijst op een bi.zonder uunatig milieu voor
plantenleven. Met de strijd om het bestaan alleen
lijkt m het echter moeilijk de traagheid van het
tropische regenwoud tegenover de uitwendi6e factoren
ale vuur, te verklaren. BliJkbaar ~eeft deze formatie toch èen in endige structuur waaraan het als geheel meer stabiliteit dankt dan 'de som van alle onderdelen kan opbrengen.
Ik geloof dan ook niet dat er een principieel
verschil bestaat tussen het formatiebegrip en eventuele kleinere vegetatie-eenheden daarbinnen . In fei.. :-,;;1
te zijn de begrensdê ' en dus concrete eenheden die we
in de ve etatie waarnemen een reactie van de veget tie op het scheidin smiddel dat de waarnemer toevallig of met opzet toepast. De reactie op het wur leverde blijkbaar for aties op uit het continue spectrum van de ve etatie van tropisch Afrika. Andere
onderscheidingen oor het klimaat, de bod m., de ti d,
de bestraling, de concurrentie onderling, de afhankelijkheid onderlin, de floristiek, de statistiek, de
mate van aanp asin enz. enz. enz . , kunnen allen cl
sificaties van de veg te.tie opleveren. Geen van de
factoren is gualitati f als bclangrij~er te beschouen als een ander. Als er en hiërarchie van factoren waargenomen ordt in de natuur is dit te 4anken
aan quantit tief overheers n van bepaalde factorenco binaties.
Het is begrijpelijk dat de menselijke geest de
opv llen st combinaties het eerst onderscheidde en
de corr latie tussen b.epaalde vormgevin ·en n milieuei enschappen hem duidelijker opvielen.
anneer Aubr~ville dan ook spreekt van het toev 1 dan duidt hij daarmee llcen aan dat hij met z.ijn "
aarnemingsmethodes niet verder komt.
De existentie van de
ns beperkt .het inzicht
maar dit neemt niet weg dat deze beperking evenmin
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absoluut is als de menselijke waarnemingen absoluut
zijn.
~!-!~~~!1~s_al~-E~~te~~~~~E!f!~~~~-~~~~~S~~

Al s het de planten eografie alleen om de b eschrijving van de ve getatie en de planten te doen was
'-..
zou en kara teriserende schildering op zijn plaats
zijn. De oecologische richtin in deze wetenschap
vraagt echter niet alleen naar het hoe, maar vooral ,
ook naar het waarom van de verschijnselen en daarom
moét de vegetatie uit de gezichtshoek van de natuurwetenschappen bezien worden .
De verhouding tussen organismen en milieu is zo
complex, dat deze het voorstellingsvermogen ontgaat .
Het gangbare natuurwetenschappelijke systeem dat g ebaseerd is op de trits: waarnemen - abstraheren experimenteren, kan dit complex alleen bestuderen
voor zover het niet principieel verschilt van de bekende verhoudingen in de levenloze natuur. Dit materialistische st~.ndpunt erkent van meet aan de beperkt ,
heid van het onderz eken ia dus in wezen zeer bescheiden van opzet. Daarom is het vol 6 ens mij deze
den ~ijze die de controle moet hebben over de toepas· sin en die direct op de existentie van de mens betrek:kin hebben, en daardoor voorzichtigheid gebie den.
Theoretisch zou de functionele betrekking tussen
vegetatie en milieu door differentiëren en ·integreren
te ontwarren zijn. Naarmate het aantal niet te verwaarlozen factoren roter ordt, gaat dit lastiger .
Om na te aan welke factor n men wel en welke men
niet kan verwaarlozen moet men de empirie, dus de
praktijk te hulp roepen.
De bewerkingen van di ferentiëren en in·tegreren
moeten gebeuren in het terrein en wel door een vergelijkin van oecolo · ische factoren en ve etatie zoals
di e bij de systematische kartering plaats heeft.
De onderscheiding van de ve "etat ienuances moet
in overeenstemming zijn met die van de oecolo ische
aarnemingen. at de vegetatie betreft zal men zich
daarom bij het physio(9lomische begrip formatie slech
van een oppervlakkig oecolo iech onderzovk kunnen be- l
dienen, ter ijl al naar dat men meer finesses van de 1
oecolog ie onderscheidt oo de onderscheiding van de 1
Me.f
vegetatie verfijnen mo~t. ~ alleen physiognomische
onderscheid.in en zal men er in de· toekomst dus niet

J
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ko n, en z look van ander methodes als florietiek,
namiek, statistiek enz. gebruik moeten maken .
In dit v rband komt de afh nkelijkheid van de oecolo ische plantengeogr fie van de andere natuurwetenschappelijke richtln ·en wel duidelijk naar voren.
Dez ide ën over de verhoudingen van. de. planten..;.
geografische activiteiten op grote en op kleinere
schaal worden ondersteund door Troc ain , die bezig
is an een systematische vegetatiekaart 1: 200 . 000
.
van Frans est Afrika, en die in een verhandeling
over "Nomenclature et Classification des Types de
ê«.5êtation en Afrique Noire Francaise" schrijft
(59p. 10):
"La notion de Type de Vé ~tation repoae donc,
nous l'avona dit, sur le critere physionomi que. C' e st
donc sur cctte base qu'il faut asseo ir l eur caract érisation et leur classification . Mai s ensuite, sous
peine de rester par trop êlémentaire enne a ' effor'- - t pas de respecter les ul tiples asp ects de l a
v• &t tion, il convient d'y introduire d ' autres
crit res: biolo iques, biotiques, écologiques, f loristiques, topo rapniques •••• • ••
ulle inf ' odation de ces car ctère les uns par
rapport aux autres ne paraît pos ible: ils doivent
rester aussi inti ement entrem lé qu'ils le sont dans
la Nature. Sans ~r&jugeant leur importance écologique
relative,ni leur valeur dynamogênétique, il nous
•
pe
ttront de ultipli r les uuit és diatinguêes,
qu ls que soient .leur devenir et le climax, en individ.ualisant des "sous types" et des "particuliers'!
,· [n welke orde van groott zulke oecologische vegetatiekarterin en uitgevoerd moet en orden hangt ~
van de mate waarin coördinatie mogelijk is op et enschappelijk nivea~en van de economis che inzichten van
de opdracht evers + wanneer het allee nstaande studies
betreft. In het vol ende overzicht van de karterin en
die in de laatste tijd zijn uitgevoerd of op het proramma staan zal ik enkele cijfers kunnen noemen .
~e ereldvegetatieka rten die in ve le handboe ken,
atlassen en encyclopediae zijn verschenen he bben louter een illustratieve of zelfs decoratieve betekenis .
Bun schaal v ieert in de orde van groott e van
1 : 100.000000 tot 1 : 40 . 000 000 .
In 1923 v rsch en de eerste kaart op continenta1 schaal. Op deze kaart van "hantz (55) werden de eevens van de bekende schetskaarten en b eschrijvi gen
zo oed mogelijk in scha· 1 1 : 10. 00 . 000 ingetekend .
De klimatologis.che en vooral de bodemkundige gegevens
rden voor een groot deel aan de hand van de bestaande formaties (23 stuks) einterpoleerd . De invl oed van
de mens kon niet in overweging genomen worden .
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l : 40.000.000 waarop. de renzen van enkele formati een ~1i
tstypen nast el' aar zijn afgebeeld . Deze
k rten hebben uitsluitend de taak het betoo te illustr ren en hebben een b te nis als kart rin.
D
er tvolgende mijlpaal in de vegetatiekartering van Afrika op continental schaal zal de vcgetatiek art van 1 ; 1.000.000 moeten
rden die in pdracht van de U.N.E.s .c.o. en onder leid.in v an
G ussen voorbereid wordt (24).
Het ideaal van Gaussen is de v getaties weer te
g ven als functi
van de milieufactoren zoals di e
in het terrein vol ena oecolo ische methodes kunnen
orden bepaald. Hij wil de v rachillend in aanmerkin komende factoren grafisch uitdrukken in verschil~
lende gradaties van kleur, arcering , si nalen enz .
Door deze middelen unstig te kiezen wil hij tot een
veg tatie aart komen waarop de karteerbare vegetatieverschillen m teen af te lezen te zijn als verschillen in de milieufactoren .
Het karteren volgens deze methode is dus tege-·
~
lijken iep aan.de oecologische studie in het terrein. H t -preekt van zelf dat de oecoclimatolo ische,
oecopedolo i ch en andere oecologis che gegevens niet
snel kunnen worden verz meld .
Intussen is der gion leve etatiek art van
r a est-A:f'rika 1 : 200 . 000 ook op dit pri ncipe opezet. Het eerste bl dis reeds gereed ekomen en uitgev n (;o).
Regional v et tieka rten· zijn 1n tropis ch ·r1ka in het verled n veel verschenen . De meeste zijn
schetskaarten vooral ten behoeve van de bo•bouw en
planologi verv ardi d . En ler maakte al vór zijn verz
l erk van 1910 (22) ve etatiekaarten van de voorDuits
niën op schaal l : 8 . 000 . 000 . D
u st _ ~ie van Tan anyika Territory,
t tion-myp
p" enaamd, amen est ld door
de Bel 1-che Con~o
et tie aart v
Gillman n d
uite ev n door het
u
in de" tlas
en v rzorgd dor
Inatitut oyal Colonial B 1
obij •
Een e nheid in de veg,t tie-nomenclatuur is er
6y' c/ner-eyon0'/4 d(lr;t/,,,.. u elijks. Dit blijkt el uit de actie van ig (64)
oor een "uniformity in v etation des cription" en uit
de opsommln en di
ubréville geeft van de namen die

-28-

1n de literatuur voor dezelfde formatie te vinden

zijn, b.v. voor de II avanee boisées" van Aubrêville
de vol ende . benamingen (3 p. 258):
"Brousse fores.t ière, Savane boisée à tendence
arbustive ( obert), Forêt pare, Savanes forestière,
Tropical open woodland (Chipp), Tropical orchard
country, Farkland (Chipp, Pole-Evans), Bush savannah
( arming), Tree savannah, Savannah Forest, Dq
Savannah Forest, High ,rrass-low tree savanna (.8hantz,
Burt-Davy), Tree Veld rBews), Bushveld, 0rchard steppe, Tropische Hochgrasaavanne und Tropische Niederrassavanne (Franche), Savanne, Breitlanbsavanne
Kildbread), Parksteppe = Baumsteppe • Baum~rassteppe
En ler), 0bstgartensavannea."
Een·
' . in de goede richting is de "Vegetationsoil map of North Rhodeeia" op schaal l : 1000.000
van Trapnell, Martin en Allen (58), die weliswaar
niet homogeen ia samengesteld, maar waarvoor oudere
kaarten via luchtfoto's en een net erk van lijnentaxaties in het veld, werden herzien. Tijdens dit veldwerk
werd de correlatie van de vegetatie met de bodem vastgelegd. De vegetatietypes berusten op karakteriserende dominanten dus op door de floristiek ondersteunde
physiognomie.
In tegenstelling met de oudere kaarten werd hier
in het terrein zelf verband tussen vegetatie en milieu
vastgesteld. In de andere gebieden van tropis~h frika beschikt men momenteel over veel luchtfotomateriaal
uit de oorlog en hier en daar staat men op het punt
deze collecties luchtfoto's te ebruiken voor een vegetatiekaart (64). Het is te hopen dat de nomenclatuur van deze karteringen uniform zal zijn en dat men
over zal aan tot oecolo ische studies in het terrein.
Behalve een economische en etenschappelijke
waarde hebben aldus uitBevoerde vegetatiekaarten een
hoge me·thodische waarde. Deze ligt volgens mij vooral
in de verscheidenheid van oecolo ische factorencombinaties die de karteerder in hun ruimtelijk verband
kan waarnemen. Zijn inzichten kan hij stap voor stap
toetsen aan nieuwe combinaties en zodoende zijn inzicht verdiepen. De karteerd.er zou daarom moeten beginnen met een kl ein deel van het te karteren gebied,
waarin een zo groot · mo elijke oecolo3ische verscheidenheid op een klein oppervlak aanwezig i v. Dit gebied zou hij dan zeer gedetailleerd moeten karteren
en onderzoeken. Later zou hij in een groter ebied
de verschillende complexen gemakkelijker herkennen en

r
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met minder werk meer resultaten bereiken.
Een kart erin ~o bj_e ct dat volgens deze methode
zowel in het root als in het klein , vordt aangepakt
zal betere resultaten even dan wanneer hot voor
de vo et weg afgewerkt wordt, met het onvermijdelijk
gevol dat men aan het eind van het werk gekomen,
inziet dat de methodes bij het begin toch maar erg
ebrekkig waren.
Ee~ der elijke uitvoerine van een kartering
eist natuurlijk een staf van medewerkers met geroutineerde krachten aan de top en beginnelingen aan de
basis. Binnen de politiek van de ontwikkelingsplannen
is deze methode echter practisch uitvoerbaar. De opleidin van inheemse krachte_n zou bovendien goed in
dit systeem passen,
Een bodemkartering aan de Goud.kust wordt momenteel op een soortgelijke manier uitgevoerd en werpt
bevredi, ende resultaten af (11) •. Een soortgelijke oecologische vegetatiekartering is dus waarschijnlijk
ook technisch wel te verwezenlijken.
De toepassing ligt al naar de schaal in de sfeer
var. de regionale planologie of van. het enkele bedrijf,
Als grenzen zou men de schalen 1: 1000.000 en
1: 10.000 aan kunnen geven, dit alleen ter bepaling
van de gedachten.
Als meest edetailleerde oecolo 0 ische planteneo rafische kaart stel ik me een phytocoenologische
kaart in de zin van Zürich- '-ontpellier voor, zoals
die in de Bel ische· Con 6 o op het oöenblik wordt uitgevoerd op schaal 1: 50.000 (23), De land.bouw zal
hieraan weini g hebben. In de landbouw werkt men namelijk met een "climax de domeotication" (47) waarin de
mens verschillende milieufactoren volkomen beheerst,
terwijl de planten meestal niet in de natuurlijke vegetatie thuishoren. De landbouw zal daarom in veel
evallen beter gediend zijn met een bodemkaart .• Voor
de Bas-Con ·o wordt voor zulke kaarten een schaal
1: 50.000 aangeraden (36), terwijl dezelfde schaal
ook voor "farm-ma_ps 0 in N. Rhodesia wordt genéiemd
(49).

Wanneer de lanabouwmethodes echter meer neigen
naar het insch akelen van de natuurlijke planten roei,
zoals dit vooral in de vochti;:.,e tropen het eval is,
dan kan de phytocoenologio belangrijke diensten bewijzen. De kartering is dan aeer methode dan inventarisatie, want het gaat dan meestal om snel wisselen•
de, niet natuurlijke successies.

-30De bosbouw daarentegen die over · .rote o. pervlaktes werkt en liefst in het natuurlijke milieu en met
de natuurlijke ve etatie, kan ook in de praktijk volledi gebruik aken zowel van de ~edetailleerde vegetatiekunde ter bestudering van de oecologie, a ls
van de kartering als basis voor de ruimtelijke organisatie van het bedrijf.
Wanneer het zou lukken zulke detailstudies te
passen in het grotere· kader van de voornamelijk physiognomische vegetatiekarteringen dan zou dunkt me
ook de belangstellinB van zoveel onderzoekers voor
die meer opvallende aspecten van de planten roei
een reëeler zin krijgen doordat de resultaten van
die studies onderling beter vergelijkbaar zullen
orden.
Voorlopig heerst op het gebi ed van de oecologische plantengeografie nog steeds die leemte, die
Engler in 1899 al constateerde. De studies van groter allure van voornamelijk wetens chappelijk belang
zijn schaars en staan vrijwel los van de detailstudies, die meer direct op de praktijk gericht zijn.
Deze toestand die een verlies aan kennis betekent, is feitelijk een gevolg van de abnormaal
snelle ontwikKelin die men Afrika van buiten af opdringt. De politieke plannen beogen een harmonische
vooruitgang op alle front en van het oociale en economische leven. Dat deze ontwikkeling alleen mogelijk is op basis van een volledige re ~ionale kennis
blijkt wel uit.het falen van verschillende van deze
doór Europese verhoudingen in ·e even plannen.
De studie van de planten roeperingen verdient
daarom een extra grot.e belan stelling van de planolo ie omdat de toekomst van
rika ligt in het grondgebruik. Zonder verdere vooruitgan van de . andere
richtingen van de biologie zijn resultaten van de
plantengeografie echter ondenkbaar .
In verschillende gebieden van tropisch Afrika
raken de regerin en van deze waarheden doordrongen.
Vooral de Belgische Con o bevordert het wetens chappelijk onderzoek door krachtige ondersteuning van
autonome Instituten.
De studie in detail van de vegetatie vindt als
basis voor de oecolo:ie steeds meer erkenning . In de
r pporten van de proefstations en de wetenschappelijke instellingen, in de verslagen van de b otanische missies, uit de publicatie~ op meteorolo isch
1
demkundig terrein kan men herover
sveea
en boe
.

-31meer lezen. Verschillende ethodes worden toe ep s t.
In de ' rans p r e ene eb ieden maakt de school van
Zürich- ontpelli ,r op an'.:>, ter 1ijl in de En; else ,,ebiedcn de amd er zo e k e rs de method s van Cle " ents en
van Ta~sley toepassen.
De Eur;:,pese land ou~ heeft zijn cultuur- en
braakprobl men, de vcèteelt ~ijn weide-, zieKten-,
en brandvraagstuk. De bevolkin ·slandbouw vr· a • aandacht voor bode mbes cherming , cultuu ethodes, rotaties en sneJ.le herbebossin v n de verlaten a.tekers .
De bosbouw moet voorzièn in industriehout, bronbes cherming , hez-bebossin,.:,, verrijking van eëxploiteerde opstand en, en brandbescherming o De industriële i nstanties vra en mi e;;ratie van
bevolking op grot e
schaal, en werpen daarmee ontzaglijke prob l emen op
het gebied van grondgebruik op. Het lijkt dus we l
haast onmogelijk dat een nauwe samen erki n ·· rondom
de oecolo , ische vegetatiekunde no~ lan 0 er kan uit blijven, en dat men .e en systematische ka'rt erin n o g
veel lan er zal kunnen uitstellen.
Het is interessant om in dit verband de uitspraak van En lier die ik op pag. 6 citeerde te vergeli~ken met de v_o l gende omschrijvi r v an de taak van
de "section de biolo ie vé _Jitale" van het "Institut
pour la Recherche Scientifique en lfrique Central e",
in het "Premier rapport annueln in 1948 p . 40:
"La. commission a estimé nécessaire, en prem ier
lieu, d'étudier la vé~êtation naturelle du Congo.
Celle-ci tend à disparaitee de plus en plus rap i dement. Cette écadence de la vêgétation fric ine
es repercussions multiples, tant au p oint de vue
scientifique qu'à point de vue économique.
r.Ja commiss ion . 'envisage cep endant pas de promouvoir systêmatiquement l'êtude florist i que et phyt osociologique de la Colonie. Mais elle considère qu'il
est extrèmement i portant et ur ·ent 'attirer l'attention sur les problèroes que soulèvent les rapports
êtroits entre cette vé~étation et 1~ milieu naturel •
• • • •.• • décéler le ro le particulier du tapis vê.:;étale
déins le ;11aintain des équilibres qui reli nt le sol,
les na~pes aquifères t le climat •
•••••.. lles) vêgêtaux spontanê s (sont ) les premie rs
indicateur des sols (et peuvent) servir de base à un
• zonine;" •
• •••• • lla) véGêtation est l'êlêment stabilisateur
fondamental des sols et des climats et, par c onsê quen t ,
elle conditionne l'êvolution de l'habitat humain en
freinant l'êroaion et en maintenant normal le r ~gime
des eaux".
Over de methodes zegt het rapport dat begonnen
moet worden in de meest bedreigde gebi eden, dat de
resultaten van de phytosoc~olo ische en oecologi s che
studies neer elegd moeten worden in re gionale monografieën en dat de studies uitgevoerd moeten worden

de

door Broe en van v r chille"d
ecialisten opdat
e n zo ve lzi j i mo elij' e stu ie van de ·v e etatie
kan pl ts vi den in belang van weteuacha: en r tijk .

Ook in dit ra)port wordt tot slot het onderzoek
ebonden an hoo e ;temde "dealen:
"La co:rnmission -cst convaincu que' 1•heure actuelle, dans le cadre des réalisations du Fonds du
Bien-Etre Indigène et dans l'établissement du plan
d ' cennal, il y a ur ence à mettre au point le
pro ramme de ces miasions et d'organisation de leur
envoi en Afrique."
De

taxonomie.

Tot nu toe heb ik aan de o colo~ische richting
in de plantenBeo rafie de meeste aandacht besteed,
niet alleen omdat de praktijk het nauwst betrokken
is bij deze richting maar ook omdat de floristische
richting sinds de eeuv isseling achter is gebleven.
Het harbariummateriaal dat vroe~er in Afrika
verzameld is bevindt zich grotendeels in de Europese
musea en wordt blijkbaar ondanks de internationale
uitwisselin smogelijkheden weini voor monografische
studies opgevraagd.
De moilzaak van revisie van nomenclatuur en beschrijvin en wordt echter steeds meer gevoeld.
De gedachte die Schimper in het voorwoord van
zijn °Pflanzengeo rafie auf .pb.ysiolo ischer Grwidlagtf
uitte, dat de floristische kennis zijn voltooiing zou
naderen en dat daarom de oecologie nu aan de beurt
zou zijn, kan zeker niet met recht op tropisch Afrika
worden toegepast.
Het enigszins starre vasthouden aan de physiognomische beschrijving'vàn de vegetatie is wel degelijk als een uitvloeisel te zien van een leemte in
de floristische . kennis in dit continent. De revisie
van de bekende egevens over Tropisch A:t'r1ka 1 die
bijna uitsluitend de .an iospermae betreffen en de beschrijving van de minder opvallende planten is een
werK van lange adem en van veel ~eduld. In de koortsachtige sfeer van de economische ontwik eling zijn
zul e erkzaam.heden blijkbaar op de achtergrond geraakt.' at er tot nu toe aan determineerwerken is
verschenen was dan ook rotendeels op de praktijk ingesteld. Monografi eën zijn schaars, min of meer
namvk-...uri.;e re ionale catalogi• vooral de "nuttige"
planten betreffende, komen daarentegen veel voor.

1

Nu en allerweB ook in tropisch Afrika aat
inzien dat ook het zuiver wetenschappelijk werk ni et
zonder schade verwaarloosd kWl worden, kan men in
de laatste jaren waarnemen hoe over de hele linie
de floristiek eer serieus wordt aangepakt.
In Afrik is men nu ook aan plaatselijke herbaria begonnen met-materiaal dat volgens de nieuwste
eisen verzorgd en beschreven is. De belangrijkste activiteit vindt echter nog steeds in Europa plaats.
In 1951 werd in Brussel l'Association pour l'Etude
Taxonomique de la Flore d'Afrique Tropicale opgericht met als doel het persoonlijk contact te versterken tussen de vele botanici die momenteel aan een
generale revisie van de onderscheiden florae werken
\

(31).

De werkelijk nauwkeurig opgezette florae eisen
een ángdurire beierking van al het beschrijvingsmateriaal. The Flora of tropical Africa is bijvoorbeeld al in 1868 be~onnen, en nog steeds niet voltooid, terwijl het werk natuurlijk niet vanaf het
begin volledig kan zijn.
Van de bestaande florae noemt Jaques Felix
(29):
1936 Aubrévllle, Flore forestière de la cote
d'Ivoire
rt
, Flore foresti ère Soudano Guiné enne
1927 - 1930 Hutchinson, J. en Dalziel, J.M .
Flora o·f est tropical frica.
1937 Dalziel, J • •
The useful plants of est Africa.
1939 Brown, •• en assey, R. E.
The flora of the Sudan.
Peter, Flora von Deutsch Oat Afrika.

terwijl geprojecteerd zijn florawerken voor:
Abessinië (Pichi ermolli te ]lorence)
Nilo-Sudai1 (Hoyle te Oxford)
Oost-Afrika ( ilne Hedhead te Kew)
en een heruit ave van
1he Flora of Tropical 'est Africa
(Keay te Kew).
Van de Conspectus Florae Angolensis onder.leiding van Carisso, L.\. is nu het eerste deel verschenen. Van de Flore du Congo Bel 1 e et du Ruanda-Urundi
arvan Robijns, W, de leiding heeft zijn twee delen
uit. Dit laatste is een voorbeeldig opgezet werk. De
determinatie op soorten en ondersoorten is mogelijk,
terwijl een uitvoerige lijst van·gegevens over biblio raphie, verspreidingsareaal, ecologie, inheemaF

namen en ebruik van de plant wordt gegeven. lleen
de sper atopbytae zullen twintig delen nodig hebben,
die en over een vijf entwin'tigtal j arE)n gereed denkt
te k1·ij en. p het ogenblik kent men in de Con30
9.705 soorten en 1.089 ondersoorten van de Sperm tophyten; de teridophyten, Bryophyten en Tallopbyten
ziJn veel minder bekend maar staan ook op het programma van het uitvoerend commité voor de .l!'lore du
Con o Bel e • • z.t. hoopt men een inleidend deel
eheel te ijden aan de eechiedenis van de botanie
en aan de plantengeorrafie van de ~ongo (50).

De floristiek.
~:inds de floristisch-statistische studies van
ngler heeft de taxonomie door revi3ies al veel fout e
determinaties en overvloedige eynqniemen ecorrigeerd,
De indeling in floristische arealen van lirik die
Engler ont ierp ia daardoor echter niet wezen lijk
aangetast. ubréville heeft in zijn nieuwste onderzoekingen in 1949 (3,4) deze indeling alleen kunnen
bevesti en en nau keuriger onderverdelen.
Uit een v rgelijkin van de houtige florae van
het tropisch re enwoud en van de aan~renzende brandsavanne blijkt dat tussen deze tv,ee formaties een oecolo ische drempel l i t die door geen enKele soort
kan worden overschreden. ,el komen op deze rens
"eco_phyllo enetische" reeksen voor die systematisch
weini verschillen doch oecolo ·.isch stren bepaald
blijven tot een van be~de formaties .
Zulke oecophyllo enetische reeksen zijn volgens
ubréville reeëler taxonomische eenheden dan het begrip soort, aarin de ree·aen soms onder één naam,
dan ieer ond r v ~schillende onder ·ebracht zijn . Zij
worden door ubréville be-chouwd als door de meso logische factoren gedifferentiëerde soorten. Hun arealen
even ·als het ware de weg aan die deze soorten al
differentiërende hebben af'velegd.
Paleohistorie.

u· ... ~villa (~-) tracht met floristis che ue evena
de pal ohistorie van de vegetatie van Afrika te reconstrueren. Hij slaat erin de momentele situatie
aannemelijk te verklaren uit de klimaatsveranderin en
die sinds het einde van het secundair zouden hebben
plaatsgehad.
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klimaatsver dringen die vol en moeten
uit de continentale- di•if
ot;hese Vd.Il egener,
zijn no niet onvoor ardelijk door de geolo ie en
de bodemkund
anvaard. Door de studie van ubr villE
blijkt echter de bruikbaarheid van die theorie als
erkhypoth se voor de paleobotanie van Afrika, die
tot op heden een fos~ielen tot zijn beschikking
heeft.
Aubrêvilles bijdra e tot de paleohistorie van
de bosfor aties van tropisch Afrika zal waarschiJnlijk voor de taxonomie van waarde blijken. Hoewel
het ant oord op de vraag of de Angiospermen in h et
Noordelijk h•lfr nd d n wel in Antarctis ontstaan
zijn, niet door ubrêville aangeroerd rordt, kan
zijn werk toch heel goed een nieuwe stap naar de
uiteindelijke beant mording van dat vraa 6 stuk blij ken te zijn. Dit leidt ik af uit de vol-ende bewering'
van Se rd ( 54 p. 463):
"ore info ation on Tertiary ·1oras of the
Southern hemisphere is needed, not only in relation
to climatic chan es but to plant-migration: we should
li , to kno· .ihether tho eo raphical d atribution
of
er favours the· vieuw to which Dar in referred
when he rote to his friend Hoo er :"there must hav e
e-i~ted a terti ry Antarctic continent from which
varioua forms radiated to the Southern extremitics
of our present continents"; or whether most of· the
gen ra are immi 6 rants from oentres North of the
equator. No reference is made in the map to Tertiacy
localities in South
ica; foss ~l wood and other
remains have ben ~ound at aeveral places, but they
h ve not yet been deacribed.
Hoe el de lima tverachuivingen tijdens het
Tertiair in Europa vooral tijdens het Plioceen en het
Diluvium hebben pl atsgevonden en dus waarschijnlij k
nog ga nde zijn eet m n van de eventuele periodiciteit van klim tsveran·eri en van la ere orde niets
f. anneer uèr' ville dan ook op ~rond v n z . g . n .
oecolo ische anomalieën in de v etatie besluit tot
en absolute noordwaartse beweuing van de klimato l oische even ar op dit moment dan koppelt hij verchijnselen aan elkaar di thuishoren in twee tijdsorden aartussen het verband op dit o~enblik nog niet
bij b nadering is te overzien.

Desert ificatie.
et vraagstuk van het zienderogen afglijden van
een root deel van de ~rikaanee ve etatie nar een
meer xeromorph kara-ter stat in het brandpunt van de
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is zo uit ebreid dat ik hier alleen enkele al emeenheden over de stand v
het onderzoek an behandelen .
,1~J.Js
·
Ik b n tot nu tJ -..rèn' ele publicaties tege eKomèn die de ach delij e wer~in~ van de "'rasbranden op
de hou·ti e :pl nten in tropisch Afrika ontkennen .
Robijns (49
p. 381) noemt in zijn overzicht van
de literatuur over dit onder erp in 1 ✓ 38, slechts
én schrijver die in 1888 het vuur van onschuldi e
aard vond. obijns zolf (L~9a) en anderen beschou den
h et vuur als een natuurlijke factor te vergelijken
met het klimaat (55, 61). Vrijwel algemeen onder:schrijft en de · menin dat de ·rassen door dat vuur
epropa . rd en in stand gehouden worden . Ov er de
frequentie van de branden in alle streken aar e en
dro e ti'à voorkomt is men het ook e ens. De streken
die een ~aarlij se branden kennen lig ren alleen
een ·c loten ~rasmat meer mogelijk i s,
zo ls .bi en in de ec.lotcn bosform tie en nab i j
e roo to-, ou - n staen· oeat i jnen. lleen h et
o brophiel regenwoud sohij.nt momenteel in ev en icht
te zijn met het vuur, alle lichtere wouden orden
voor zover nog aanwezig steeds verde r aangevreten
en in e pyrophiele a vanne omgezet .
Bij deze laat. te bew rin komen te -en est e l de
menin en voor de da ;:ll het blijkt uit de liter t uur
dat de generalisatie niet verder door evoerd mag
orden . e io le ve~schillen treden op . De invlo ed
van erosie ( 36), mate van beschermin" te en en beperkin l van het branden (17, 18, 19, 34 , 53, 56), veron er tel e mesolo ische ilieuv randeringen (3, 4,
7, 62), iJratie van de bevolking ( 20 , 51), c ul tuurethodes (61), 0 0 s ienst (75), economie (16) en vele andere factoren kan de uit ·erkin ,· van het; vuur
· variëren (26, 27 en 28).
liet is door de wetenschappelijke a alyse ebleken dat bij deze verschijnselen van een direct causa 1 verband tl. en br nd en s vanne · niet kan iorde n
espro en (16). Factoren die gGdeeltelijk buiten ,
edeeltelij no niet en 0 edeeltelijk we l binnen de
controle van de mens vallen zijn hie r bij in f tnctione l verband erkzaam .
o enteel kan men voor tropisch frika actnnemen
dat het probleem van de de radatie ván het milieu
is esteld en .ctcn9cbappelijk wordt onderzocht . Dit
onderzoek is echter nog onvoldoende u e co~rdineerd
maar ordt ,,el st eds meer in inter-at'rikaanse sfe er
behandeld. In 1949 werd in Goma (Bel 0 ische Congo'

.
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de beschrijving van het verschijnsel de t aak is van
de occolo ié,dat echter de oplossing van de problemen die eruit voortvloe ien vooral in het sociaaleconomische vlak gezocht moet word.en (16a).

De oecolo~ie van de mens .
-------------------~~--

In tropisch frika gaat men de plantengeo 6 rafie
dus steeds meer zien als onmisbaar element in de
studie van de menselijke oecolo ie,en ook in dit groter verband worden steeds meer de wetenschappelijke
methoden ge aardeerd . Onder invl oed van grote ontdekkingen op technisch ebied voltrekk n zich in
steeds sneller tempo veranderin en in de omgeving van
de mens. De menselijke geest, zic h vastklampend aan
ervaringen in het verleden, kan zich olechts langzaam
aanpassen. -De roep om synthese tegenover de steeds
ingewikkelder wordende problemen kan niet meer bevredigend beantwoord iorden door ideologieën in politieke en reli-ieuze zin. Langzamerhand dringt het
tot de mensheid door dat alleen de wetenschap gebaseer op het wetensch·pp elij k onderzoek de problemen
aan kan.
In tropisch frika dat zich sneller ontwikke lt,
en met grotere tegenstellingen ~orstelt dan mlk continent ook, krij t de -.v tens chap momenteel de kans te
tonen wat zij waa .. d is . etenschap en politiek zo
vaak met elka r in conilict, komen hier tot overeenstemming. De Bel ir-iche Congo is in staat hiervan het
mooiste voorbeeld te peven . De re erin5 die dit gebied ten dienste van de· ankele we reldeconomi e wil
ontwik elen heft daartoe aan het I n0titut de Recherches bci .ntifiqu d' ~frique Centrale de opdracht ge~
geven:" l' êtude · ,J.obalo de l' environnement t rop ical
humain 11 , en daarmE:e uitdrukking gegeven aan de overtui:iin · dat de existentie van de mens in handen ligt
van de wetenschap.
De directeur van dit Iru:;t itt~ut de Heer L. VWl den
Berc he belijdt deze overtuiuing in het eerste. jaarlijkse rapport in 1948 (p. 44) :
" •••• la science consti t •,e l' un des- facteurs
les moins discutables de ~iVili sat ion,
•••• elle possède le pouvoir le plus i m.nedia t
d'améliorer la condition humaine
•••• elle seule peut, sans passion et avec
méthode, pour~uivrc des buts à longue portée •
• ••• La recherche scientifique satisfait
d'ailleurs le besoin de certitude, lequel se confond
aveo l'inquiétude du bonheur."
Moge de wetenschap er in slagen aan deze
verwachtin~en t e voldoen .
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Conclusies trekken uiten historisch overzicht
komt neer op het afscheiden van de algemene waarh eden uit .de m soa van 11 eirimalige" feiten . De belangrijkste algemene waarheden die binnen het kader van
deze scriptie naar voren komen. zijn ·naar mijn gevoel:
dat een veraneÏde economische ontwikkelin van
tropisch Afrika onmo elijk is zonder veelzijdig wetenschappelijk onderzoek,
dat de plantengeogra±'ie bij dit onderzoek een
pioniersfunctie heeft,
dat de eenzijdige beoefening van de oecolo ische
plantengeo 0 ra:fie onder voorbij aan van de floristische aspecten geen duurzame resultaten opleveren
kan,
dat de syst ematische karterin van de veget tie
gep ard aande met een zo veelzijdi g mogelijke verzameling van eg vens in het veld, de belan rijkste
meth_o de voor de ·o ccologische plant en geografie is,
dat de existentie van de mens erkend moet worden
la uit an spunt en dat e lke orde v an abstractie
waarin begrippen -ondergebracht orden, quantitatief
omschreven moet orden om vruchtbare îetenschappelijke d.iocusi:des mogelijlc te maken,
dat een internationale organisatie tot coördinatie van het onderzoek het beste milieu kan kweken
voor een rationele toepas ' in van dat onderzoek,
en dat alleen de wetenschappelijk denkende
synthetische geest de problemen van deze tijd met
succes tegemoet kan treden •

.-.-.-.-.-.-.
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De geschiedenis van de planten eobrafie in tropisch
~frika wordt in vier periodes beschr~ven:
~~-!~22-=-~~!~i_Q!~È~1~-~~!~~!~!~~~~~~~
De ve etatie van tropisch Afrika trok pas in
de tweede heft van de ne entiende eeuw de belangstellin van Europese vooral Duitse plantenóeo rafen. Aanvankelijk vond de studie van het verzamelde
plant nmateriaal uitsluitend in Europa plaats.
Na lSO nam de ·belangstelling voor de floristische
planteng agrafie af en de oecolo ische inventarisatie van tropisch frika kwam op de voorgrond. Een
gedeelte van de studies vond nu ook in Afrika zelf
plaats.
In 1810 vat Engler al de bekende gegevens
samen.

-

l~~-!21~-=-!2221-~E!~!E~E!~~
Na de eers te ereldoorlo werd de aandacht ~an
de planten eo ~rafen in tropisch Afrika opgeeist
door de exploitatie van de hulpbronnen . ~etenschappelijke rondle gende studieo Viinden weinig plaats .
De oecologie komt in de a ~enene belangstelling
maar 1ordt nauwelijks serieus beoefend .

J~~~-1222_=_!~22!_2~~~12~~~~
na 1930 erd met oecologisch

veldwerk be onnen .
De exten ... ieve inventariseri!le; van de physio ·nomis che
ve ·ctatievormen ing door. De luchtkartering deed
zijn in tred • Een ernstig t5ebrek aan coÖrdina·tie en
fundamentele studie werd geconstat eerd maar nièt
verholpen.

±!~-~!~~~~-~~E~!i~~l±2S_!~~-~~~~~!_Q~~E~~~~~~~
Na de tweede wereldoorlog werden d e vers chi llende wetenschitppen onafDcheïdelijk verklaard en in
grote politieke welvaarts- en ontwikkelingsplannen
heeft men ook aan de verschillende aspe cten van de
plantengeo "l'ai'.i e een plaats ingeruimd als belane;ri j k
deel van de alom e ropageerde studie van het mens elijke milieu.
'cele speciale ·problemen ,orden vervolgens behandeld:
• De vegetatiebeschrijvin:
Do cont1."'0YFJrse die somnli.ge botanic i tussen de
be e rippen formutie en associatie zien is niet a l s
essentieel te beschouwen. De eenhe id van vegetat ie•
• beschrijving is ai'hankoliJk van de waarnemin 6 s methode. De oecolo 0ische factoren zijn niet in een
wezenlijke hiërarchie te plaatsen en kunnen daarom
ook niet dienen als basis voor een natuurlijke
cJ assificati van de vegetatie .
B. De kartering als planten ;eo .·raf'ische methode:
De vegetatie kart erin,~ met o-el ijkt ij di g oecolo·iach veldwerk is de beste methode v an de plant en~eo rafie, omdat daurhiö een zeer ve elzijdige
studie van de vegetatie mogelijk is en een ereBelde toetsing van qualitatieve deducti es mogelijk ia .
Verschillende vegetatiekaarten v an tropis ch
Afrika worden besproken. Het blijkt dat t u.ssen
vegetatiekaarten op grote schaal en detailkaarten
nog een rote leemte heerst.
Het gebruik van detailkaarten door de prakt ij l
.ordt besproken. De bosbouw is gedi end met phytosociolo0iséhe kaarten, terwijl de l andbouw vaak..

t'M ee r-
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-40Het nut van v etati l t.a!:'tcn voor de lanolorie wordt nog eens o erstreept.
C. De ta onomie:
1en korte schets van de activ it eiten op dit
Jebied in de laatste tijd. Vcr~chiilende dctorminatiewerken worden ·enoemd .

D. De floristiek:
Op dit geb ied z1.Jn sinds F]ncler weinig vorderin0en meer ;emaakt. Het be 6 rip " oecophylloenctü;chc" reeks zoals het door ubréville in
zijn floristische studie gebruikt wordt, 'wOrdt
aan eroerd .
E. Paleohistorie:
.
All'een de hypothese van .ubrêv:tlle over de
klimaatsverschuivingen tijdens het tertiair ,
die aansluiL bij de drifthypo t hes e van e 6 en er,
wordt kort besproken .
1 •
Deserti~icatie:
Van dit grote probleem fordt alleen de complexe aard van de probleemstellin~ aangetoond.
G. De oecolo ie van de mens:
Gewezen wordt op de moderne opvattin. die de
plantengeo raf' ie niet alleen ziet als onderdeel vun de oecolo ;ie v~ de mens, maar ook
als zodani~ ingescha -..el fi" in de wetenschappelij -e o. "anisat ie en in de werkpro 0 ra,ama' s die •
te enwoordig in tropisch AfriKa uitgevoerd wor-·
den.
Tenolott ,
muleerd.
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