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DE LUCHTFOTO EN DE TOP06RAFISCHE TERREIN6ESTELDHEID 
IN DE MAN6ROVE 

Voor de naaste toekomst is de studie van de begroeiing uit luchtfoto's van 
veel belang. Sedert 1930 zijn . op het eiland Bangka uitgebreide proeven genomen om 
uit luchtfoto's kaarten samen te stellen. Groote moeilijkheden werden daarbij onder
vonden van de alles overdekkende begroeiing, vooral in de vlakke terreinen, waar 
topografische bijzonderheden slechts konden worden opgespoord met behulp van 
begroeiingsverschillen, welke op de luchtfoto's waren afgebeeld. Deze moeilijkheden 
werden zoo goed mogelijk overwonnen en de bereikte resultaten zullen op de IV de 
Internationale Tentoonstelling voor Photogrammetrie, welke 16 November a.s. te 
Parijs zal worden gehouden, worden tentoongesteld. 

Nu op het eiland Bangka de luchtfoto's met redelijk succes voor de kaar
teering zijn gebruikt wint deze methode meer en meer veld. Dit jaarworden groote 
gebieden in Palembang en Atjeh voor de B. P.M. en den Topografischen Dienst 
gefotografeerd en de plannen om Nieuw Guinea met behulp van luchtfotografie 
te verkennen, te exploreeren en in kaart te brengen nemen reeds vasten vorm aan. 

Het Nieuw Guinea Comité stelt zich voor, dat aan deze luchtfoto's een schat 
van gegevens zal kunnen worden ontleend over den aard der begroeiing, het voor
komen van typische houtbestanden, zooals dam a r-bosschen e. d . Het spreekt van 
zelf, dat deskundige voorlichting hierbij onontbeerlijk is. Dit opstel is dan ook slechts 
bedoeld als een opwekking tot deze .studie door meer · bevoegden, waartoe het 
fotomateriaal, wat steller dezes heeft verzameld, gaarne ter beschikking wordt gesteld. 
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Inleiding.- De vloedbosschen of mangrove bevinden zich in de lage kust
vlakten, op die plaatsen langs de kusten en rivieren, welke geregeld bij vloed door 
zuiver zeewater of althans brak water worden overstroomd. Tengevolge van de 
herhaalde overstroomingen zal de bodem steeds opnieuw met water verzadigd 
worden, waardoor de ventilatie sterk belemmerd wordt. Het gevolg hiervan is, dat 
alleen planten met bijzondere inrichtingen aan de wortels, waardoor de ademhaling 
van het wortelstelsel mogelijk wordt, hier kunnen gedijen. Boomen met adem
wortels, plankwortels en steltwortels verschaffen het moerasbosch haar eigendom
melijk karakter. 

In de vloedbosschen beperkt het zoutgehalte van den bodem de vegetatie tot 
het betrekkelijk klein aantal plantensoorten, dat bij voorkeur of uitsluitend op 
zouthoudenden bodem groeit, de z.g. zoutplanten of halophyten. Van dit aantal 
hebben tenslotte enkele soorten, welke vivipaar 1) zijn of van welke de verbreiding 
op een andere wijze wordt bevorderd, zooals bij de Nipa door groot drijfvermogen 
en groote kiemkracht der vruchten, er de beste kansen van slagen. 

De mangrove bestaat dan ook uit een betrekkelijk gering aantal hoornen en 
heesters, die zich in zekere mate aan het leven in den zouthoudenden slijkbodem 
hebben aangepast. Het gering aantal soorten heeft tengevolge, dat de mangrove 
steeds een éénvormigen indruk maakt. Naargelang de omstandigheden veranderen, 
zijn er wel groote begroeiingsverschillen, doch op één plaats biedt het mangrove
bosch weinig verscheidenheid. Verandert de bodemgesteldheid, dan gaat de eene 
soort ten onder en krijgt de andere soort gelegenheid zich te ontwikkelen. 

Het droogland-bosch daarentegen bezit een veel grootere verscheidenheid en 
biedt bij éénzelfde bodemgesteldheid en klimaat aan een zeer groot aantal soorten 
gelijke kansen. 

Op de luchtfoto 's zijn de droogland-bosschen dan ook duidelijk te onder
scheiden van de vloedbosschen. Eerstgenoemde vertoonen een groote verscheidenheid 
van boomkruinen in allerlei grootte, vorm en tint, terwijl laatstgenoemde uit 
strooken van een klaarblijkelijk éénvormige, gelijke begroeiing bestaat. Op fig. 1 
is dit onderscheid duidelijk te zien. 

Het verschil in aanzien tusschen de vloedbosschenen zoetwater-moerasbosschen 
of veen-moerasbosschen is veel minder opvallend. Om ook deze van elkander te 
kunnen onderscheiden wordt een grondiger kennis der flora vereischt. 

In de vloedbosschen verandert de vegetatie met de groeiplaatsvoorwaarden. 
Op het eene terrein bezit een bepaalde boomsoort de beste kansen, op een ander 
terrein weer een andere soort. Bij eenige ervaring kan men uit het voorkomen van 
bepaalde boomsoorten gevolgtrekkingen maken omtrent den aard der standplaats 
en omgekeerd kan men uit de fotografische afbeelding van het landschap, wanneer 
de kenmerken der fotografische beelden van bepaalde boomgroepen bekend zijn, 
gevolgtrekkingen maken over de begroeiing en de topografische gesteldheid van 
die groeiplaatsen. Hierdoor kunnen luchtfoto's van de dichtbegroeide laagvlakten 
benut worden voor kaarteeringsdoeleinden. 

1) Vivipaar noemt men planten, welke zooals Rhizophora, Bruguiera en Aegiceras zaden voort
brengen, die kiemen, terwijl ze nog in de vrucht aan den boom zitten, zoodat deze boomen feitelijk 
kiemplantjes "werpen". 
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"':!i,Wipa. "Sonneratia dlb{l Smith (per e pat). a Droogland-bosch. lil Rhi~ophoren . (bak a u-bak a u). 
Fig. 1. Tandjong Tada (Bangka}. Vcrgrooting op schaall; 15000 van een op schaal t: lt • ·t 
luchtfoto, die genomen is met . ZEI ·" automatische meetcamera met 21 cm brandpunt I 1.1 1 

onderscheidt duidelijk het droogland-bosch en het eenvormige moerasbo cl . 
[Foto Miltla/re Luc/u ar 1 
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~ drooglalflcb-bpsch ege ezlt een veel g ootere ye~ ch~i~~eid en 
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brengen, die kiemen, terwijl ze nog in de vrucht aan den boom zitten, zoodat deze hoornen feitelijk 
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Fig. 1. Tandjong Tada (Bang ka). Vergrooting op schaal 1: 15 000 van een op schaal 1: 20 000 genomen 
luchtfoto, die genomen is met "ZE!SS" automatische meetcamera met 21 cm brandpuntsafstand. Men 

onderscheidt duidelijk het droogland-bosch en het eenvormige moerasbosch. 
[Foto Militaire Luchivaart Afdeeling. 
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De mangroven komen alleen voor op plaatsen, die niet aan sterken golfslag 
zijn blootgesteld, bij voorkeur in stille hoeken. De uitgebreide wortelstelsels met 

Fig. 2. Tandjong Peraka (Bangka). Vergrooting op schaal 1: 15 000 van een op schaal I: 20000 
genomen luchtfoto, die genomen is met "ZEISS" hand-meetcamera, f = 21 cm. Het levend rif, de 
puinwal, het rifplateau, het opgestoven rifzand en de rhizophoren·begroeiing op het rif zijn duidelijk 

te onderscheiden. 
Foto Militaire Luchtvaart A(deeling.j 

hun vele ademwortels en de dooreengewarde steltwortels geven het slib, dat de 
groote rivieren medevoeren, gelegenheid te bezinken. Daardoor werken de man
grove-wouden krachtig mede tot het ontstaan van alluviale kusten of van delta's. 
Hoewel zij het tempo der aanslibbing versnellen, leiden zij deze toch niet in; zij 
treden daarbij secundair op. Houdt de aanslibbing door een of andere oorzaak op, 
dan breidt ook de mangrove zich niet verder uit; wordt het aangeslibde deel weer 
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weggeslagen, dan kan geen der mangroveplanten daaraan met succes weer
stand bieden. ~ "i ... 

De grondsoort, waarop de mangrofè het meest voorkomt, is kleiachtig, maar 
rWch is deze vegetatie aan dergelijke gronden niet gebonden. Zij komt eveneens 
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Fig. 3. Panorama van het op foto 2. afge~eelde 
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[Foto Ad~: topograaf ]acste!l. 
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stranden ontbreekt. · .(n9~nill9rf 9li,t? ,n9ato1 
Aan de verschillen in fotografische uitb ·ld a m n d rhal de m t 

mangrove begroeide modderstranden van d zandi n,' aarop d man ro 
voorkomt, onderkennen (v I. oot.. fig. 8). 
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De mangroven komen alleen voor op plaatsen, die niet aan sterken golfslag 
zijn blootgesteld, bij voorkeur in stiflg. Hbeken. De uitgebreide wortelstelsels met 

. . ~ Rhizophoren , ·~ Kreuoelhout. n Droo!!'lanrl-hosch . .. ..AU:!n!!'-alan!!'. 
F1g. 2. TandJong Penika (tsangkà). vergrooung op "SCnäar 1 : .. lSli\JIT" van ee'Il op schaal 1: 20000 
genomen luchtfoto, die genomen is met "ZEISS" hand-meetcamera, f = 21 cm. Het levend rif, de 
puinwal, het rifplateau, het opgestoven .rifzallóeiidöinttizophoren-begroeiing op het rif zijn duidelijk 

te onderscheiaen. 
Foto Mmttf)'~ L'gl'@'ff§r 1 t'\.(g~fèft de rhizophoren en de kust is duidelijk te onderscheiden. De 

fi8ftr .~~~fda&g~~WBï~ti~d ~'«~fflzM>~fe~'iPB§{{r~r'tfl~ffl~~à~ \fp~~~Ytv<tfei· &lfi>~ WllldWe 
~Pft'à'le efl~iebW?~WtfugVo'êÏen~rgg~eggn't~ö 0Pe ~gzPDll~'if. ~i~fti88~eWe~t~W1~~llWM~-

. g~os~g!~J\\äe:AeJMp&ffihg mede tot het ontstaan van alluvi.ale kusten of van delta's. 
Hoewel zij het tempo der aanslibbing versnellen, leiden zij deze toch niet in; zij 
treden daarbij secundair op . Houdt de aanslibbing door een of andere o·orzaak op, 
dan breidt ook de mangrove zich niet verder uit; wordt het aangeslibde deel weer 
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weggeslagen, dan kan geen der mangroveplanten daaraan met succes weer
stand bieden. 

De grondsoort, waarop de mangrove het meest voorkomt, is kleiachtig, maar 
toch is deze vegetatie aan dergelijke gronden niet gebonden. Zij komt eveneens 

Fig. 3. Panorama van het op foto 2. afgebeelde rifplateau. Het rif is bedekt met grof 
koraalpuin . Aan de kust ontwaart men een sma:lle strook puinzand. 

voor op zand, op halfzandig terrein, op 

Fig. 4. Rhizophoren op koraalriffen. 

Foto A dj . topograaf Jacsteit}. 

Sonneratia alba komt hier niet voor, 
stranden ontbreekt. 

[Foto A dj. topograaf ]acstelt. 

koraalriffen met of zonder laagje modder 
en ten slotte, zooals bij Probo
linggo, op lava. 

Op zandige of rotsachtige 
kusten is echter de mangrove 
nimmer zoo uitgebreid als bij de 
echte modderige kuststrooken, 
welke de ideale standplaatsen 
voor de mangrove opleveren. 
Op de breede, bij eb droogval
lende modderbanken schuift 
veelal een naar den zeekant ijler 
wordende linie van Sonneratia 
alba SMITH- in het maleisch 
over het algemeen bekend als 
p erepat-naar voren (vgl. fig.1). 
Op de rotsachtige en zandige 
kusten dringt daarentegen Rhi-
zophora stylosa GRIFF. in ge
sloten formaties vooruit (fig. 2). 

terwijl Rhizophora stylosa op de modder-

Aan de verschillen in fotografische uitbeelding kan men derhalve de met 
mangrove begroeide modderstranden van de zandiger stranden, waarop de mangrove 
voorkomt, onderkennen (vgl. ook fig. 8). 
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Mangrove op rotsachtigen bodem.- Rotsachtige kusten kunnen ten allen 
tijde op de luchtfoto's ondubbelzinnig worden onderscheiden. Ook de vóór de kust 

Fig. 5. Stra nd nabij M untok (Ba ngka). Verspreide mangrove-hoomen 
op zandigen bodem. 

Foto Adj . topograaf }acsteil.} 

gelegen koraalriffen 
vallen door hun vorm 
dadelijk op, ook al is 
het rif, zooals in fig. 2, 
op het oogenblik van 
de fotografische op
name door den vloed 
overstroomd 

Op dezeatbeeldin g 
zien wij een kust- of 
strandrif, waarvan 
enkele bij de kust aan
sluitende plaatsen van 
het rifplat door een 
donkere, struikachtige 
begroeiing zijn bedekt. 
Het éénvormig aspect 

wijst op een mangrove-vegetatie. Hieruit mogen wij concludeeren, dat het kustrif gelei
delijk aan zoo zeer is opge-
hoogd ,dat bepaalde plekken 
vrij van sterken golfslag 
blijven. Op daartoe gunstige 
plaatsen hebben zich hier 
en daar boschjes van Rhi
zophora stylosa, b a k a u
h a ka u 1) ontwikkeld (fig. 4). 

De verwarde massa's 
wortels en takken, overdekt 
door het niet al te dicht 
bladerdak, reflecteert weinig 
licht. De details der be
groeiing vallen bij een 
luchtfotografische afbeel
ding op schaal 1: 20.000 
buiten het afbeeldingsver
mogen van de fotografische 
plaat, zoodat deze rhizopho- Fig. 6. Links rhizophoren, rechts (meer naar zee) p er e pa t 
.ren als een Vrij effen, donker . [Foto Adj . topograaf }acsteil. 

getinte massa tegen de begroeiing van den vasten wal afsteken, waardoor de 
grens tusschen de beide begroeiingen - d.i. de kustlijn - op de luchtfoto's kan 
worden bepaald. 

1
) De inlandsche namen voor Rhiz ophora (Rh . conjugata L., Rh. mucronata LAM., Rh. stylosa 

GRIFF.) zijn: bakau (mal. ), bako of djan g k a r (j av.), ban g k a (Atjeh), don g oh (Sima loer), 
I o I ar o (Mol.). Al dez e namen nog vaak met verschillende achtervoegsels. 
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Mangrove op zandigen bodem. - Komt de mangrove op rotsachtigen 
bodem slechts in enkele uitzonderingsgevallen voor, op zandigen bodem treedt 
zij veel vaker op. 

Op de vóór het strand gelegen groote vlakke zandbanken, die nog bij eiken 
opkomenden vloed onderlaopen en dan aan een matigen golfslag zijn blootgesteld, 
treft men op die plaatsen, waar de zandbank met een laagje slib is bedekt, reeds 
verspreide exemplaren van Sonneratia alba aan (fig. 5). Op eenigszins beschutte 
plaatsen, waar de aanslibbing sterker is (het strand helt hier gewoonlijk ook iets 
meer af), volgt op Sonneratia alras Rhizophora stylosa (fig. 6). Op het hoogste 
gedeelte van het strand, dat alleen nog bij hoogen vloed onderloopt, komt wegens 
gebrek aan water de mangrove 
niet meer voor, terwijl de bodem 
nog te zout is voor de gewone 
drooglandbegroeiing. Bij zandige 
stranden wordt de mangrove 
dus van de drooglandbegroeiing 
gescheiden door een langs de 
hoogwaterlijn loopende onbe
groeide strook (fig. 7), welke 
b~j oudere, aan de kust aan
sluitende vloed bosschen echter 
dikwijls door de overhangende 
begroeiing op de luchtfoto's op 
schaal 1: 20.000 nauwelijks meer 
is waar te nemen. 

Teneinde de kustlijn vast 
te stellen, lette men ook bij 
zandige stranden op het ver
schillend beeld der gelijkmatige, 
donkere begroeiing met Rhizo
phora en de afwisselende en 
veelal ook lichtere tinten van 
het drooglandbosch (fig. 8). 

-
Fig. 7. Grens tusschen droog terrein en ba.kau-bakau. Deze 
grensstrook wordt nog van tijd tot tijd door zout water 
overstroomd (zie de vloedlijnen op het zand); daarom ont
breekt de drooglandvegetatie. De strook is echter te droog 

voor moerasvegetatie. 
{Foto Adj. lopograo( ]acsleil. 

Mangrove op kleiachtigen bodem. - De ideale groeiplaatsen voor de 
mangrove zijn de meer beschutte plaatsen langs de modderige kustvlakten, waar 
het door de groote rivieren aangevoerde slib gelegenheid vindt te bezinken. De 
allerlaagste aangroeiende modderbanken of de pas ontstane eilandjes, welke slechts 
bij laag water boven den waterspiegel uitsteken, zijn vaak reeds hier en daar 
begroeid met enkele alleenstaande heesters of struiken. Het zijn exemplaren van 
Rhizophora mucronata, Avicennia marina en enkele andere. 

Op het iets minder lage, veelal glooiend modderstrand, dat nog geregeld bij 
vloed onderloopt, treft men reeds een aaneengesloten begroeiing aan. Het zijn 
meest zuivere boschjes van Avicennia of Sonneratia. Bij zeer langzaam oploopende 
modderkusten, waar de daarvóór liggende modderbanken den golfslag breken en 
waar het aangevoerde slib over een groot oppervlak wordt verdeeld, zoodat de 
aanslibbing plaatselijk minder sterk is, dringt een naar zee ijler wordende begroeiing 
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van Sonneratia alba naar voren (vgl. fig. 1}. Op de minder beschermde plaatsen treft 
men op den veelal sterker hellenden bodem langs de kustlijn een aaneengesloten 
rij van deze hoornen aan, met lange zeewaarts gerichte takken, welke dicht boven 
het grondoppervlak uit den stam ontspringen; daarvan geeft fig. 9 een beeld. 

Fig. 8. Tandjong Kapoer (Bang ka). Luchtfoto op . schaal 1 : 20 000. De foto is genomen op 4200 m hoog te 
met ~ZEISS" hand-meetcamera, f = 21 cm. Zij toont ons een zeer breed koraalrif, bedekt met een zeer 

dikke laag zand (vermengd met slib), waarop hier en daar bakau-bak a u voorwaaus groeit . 
Militaire Luchtvaart A(deeling.] 

Op het modderige strand ziet men de tallooze korte opgerichte ademwortels 1). 

Door het geregeld op- en afloopen van het water is de bodem veelal geheel vlak 
en steeds met water verzadigd, waardoor een behoorlijke oxydatie van de 
organische bestanddeeten niet kan plaats vinden; de in den bodem aanwezige ijzer
verbindingen worden daardoor gereduceerd. Door deze zuurstofonttrekking ontstaan 
ijzerverbindingen, welke de modder van zwart tot blauwachtig grijs kleuren. Ook 
reeds als een gevolg van de plaatsgrijpende reducties ontwijkt veelal bij het omwoelen 
van den bodem zwavelwaterstof met de welbekende geur. 

I) De van luchtkanalen voorziene ademwortels zijn zeer licht en gelijken op kurk. Zij worden 
dan ook wel onder den naam van k aj oe ga boes als surrogaat voor kurk gebruikt. Het kernhout 
van Sonneratia alba is zeer duurzaam; het wordt op sommige plaatsen veel gebruikt. Het hout van 
Sonneratia acida (zie verd.er) is daarentegen onbruikbaar. 



181 

Het schijnt dat, zoolang de groeiplaats nog aan een golfslag van eenige 
beteekenis is blootgesteld, Sonneratia alba de beste kans van slagen heeft, want
zoodra deze terreinen wat beschut o~ Wl:lb ouder. en door de voortdurende slibafzet
ting hooger zijn geworçlen, ziet men ai!J1ihizophora's (Rh. conjugata L. en Rh. mucro-

. riata LAM.) met hare steltwortels de plaats· innemèn van de -zooeven genoemde 
rsonneratia (fig. 9, 6 en 1). Ook als het water minder zout w.0rdt,~ls iö1ie 

nabijheid van rivieren of afwateringsgeulen, trekt Sonne11~tilaavoTh~ie -e~te 
zoutliefhebster is,. zich terug ~n w!nnen de Rhizophora's veld (fig. 1): ~, . 

In het Rhzzophora-geb1ed IS de bodem al wat hooger en mmder v~h Het 
stroomend water vormt hier en daar vlakke geulen en de talrijke krabben, 1H{ op 
en in ' den bodem 
leven, maken gaten en 
heuvels. Op de aller
hoogste gedeelten, 
welke behoorlijk kun
nen opdrogen, is de 
bodem oppervlakkig 
bruin gekleurd, welke 
kleur ook de opge-

nieuw uitzenden van 
luchtwortels van de 
hooger geleg'ln~m-

Ldeelen vormen ~Rhi
zophora's hiereenhaast 
ondoordringbaar net
werk van wortels en 

Fig. 9. Sonnemtia alba (exemplaar met lange horizontale takken) !pet 
ta11ooze ademwortels. Recht teltwortel van Rhizoph ra pee. Halfz:ni'dig 

strand nabij Tclok ekanak. 

.~ nitd:>il9oT [Foto uil De Trop. Nat. IJ. 

.t~ltefff!~d<l~ ~kP,dtir aiw~te rltJWhtJtty;en qro<JttàiJ1~tnrm~lamiii'Qid dil ti lba~éStigd zijn. 
-n~:>l~1 09.A1lW~vift>stiabUi ögcnitták ua>Bllt5ktoè~W>edhiftbj JJe~ndhoVI v•bi.GbiBarinli«D, tWhar 

de voortgang en de aanslibbitlwswldmtntdfb9bi nm.-cq:nubi8el19 ~:uktv lf~Dbien, 
l9Vlilt'ft~sln~l1li.&0t fnfrliAlqeQ~(itédrii~getndbrgmia:(ftbli881rhtirhvmi> .9Iirui(Mstiwbnnl vicennia. 
-lovno hltb/OOah~rkle ~l~tnmrr0lg'l.rg~~t!M91JOÓ:Il~ ~ii0 e~tmnm<llomi'tlbrtioren 
~~~i~Ji~pltDrcrJ~~'Ngp~l d~ ~$'dttl1Wj!d ~i~~ metdp~<lJllÏmtMru.Sebnsbtia 

al ba of andetà><J:({httbitiml!ltdüfscmvt:eAhliuJI nbril o ~boÖitfBÏre !MGt l'Ziirl ~ÎiiJ9'Wmirilten 
brak water . wordt opgestuwd, komen ook an l r rten tot haar .recht. In dit 
brakwater-gebied, waar ten gevolge van de moeilij- fvatering het ne rge allen 
regenwater langen tijd ' ordt vastgehouden, dat bij d telkens ordt opgestu\ d 
en waar bij hooge vl den ook nog het z ewat r bmnendringt, overheersebt 
Bruguiera. Op de la re, door de rhizophoren begr ide terreinen kan blijkbaar 
Bruguiera het al evenmin bolwerken als de me mde Sonnerati(I. en Avicennia. 
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van Sonneratia alba naar voren (vgl. fig. 1). Op de minder beschermde plaatsen treft 
-men op den veelal sterker hellenden bodem Jangs de kustlijn een aaneengesloten 
rij van deze boo'men aan, met lapge ze~aagts gerichte takken, welke dicht boven 
het grondoppervlak uit den _stam ontspdttgen; daarvan ~eft fig. 9 een beeld. 

BREED RIFPLAT 

Fig. 8. Tandjong Kapoer (Bang ka). Luchtfoto -op. schaal 1: 20 000. De foto is genomen op 4200 m hoogte 
met. ~ZEISS" hand-meetcamera, f = 21_ cm. Zij tq<ua_lioMim!P zeer breed koraalrif, bedekt met een_ zeer 

d1kke laag zand (vermengd met · shb), waarop h1er en aaar bakau-bak a u voorwaarts groeJ.t. 
Mllttatre LuciFJirgen.elizlij-i'l dit geen rhizophoren op zand, doch evenals in fig. 2 op een rifplat 

Het J:.if is hier echter .zoo hreed.ll dat de waodelaar aan ,_de kust zien daar vçelal geen reken..: 
Up nêl ~oä·det:H!e s1ranu~1et men de tauopze Äorte opgenchte ademwortels 1}. schatil \raQ~ee e.n z1a1 op een ureea strana waan . . 

Door nj~ gà&e ~6?h~~- cfe~ f\fffl~8Veri~Vrohfth ~6t~~r~~ftfe~~~lYatY&G1Wa~~~tfà\ ~~t~r 
en~. Ä\~f h!Jz•w~e veri8~1r off.~IJiP op rf'Jlp~Pr~~li~e~K ËH~~~~ ~2&t~ttMfd tK~nV/li
or IQ~ ~fw~ ~~~,ij. ~e~en~~ro~rnJllamlj}<tvm ~c'HterenWt. eRa Wfl;~~f~~tcdm~cne, 
~e 1 dJn reit d~f1~Po~IJt~rd0o0ai,gerriitlfile1elé~?äJ< e~o~ ~e?1et zMPM~o gqf~~~ mg ontsfaan 
lJZ ~é~Hf HI~gen, Wêlle . cPe m<9dger van zwart t~t olauwachtlg gnJS leuren. Ook 
reeds als een gevolg van de plaatsgrijpende reductie ontwijkt veelal bij het omwoelen 
van den bodem zwavelwaterstof met de welbekende geur. 

l) De van luchtkanalen voorziene ademwortel zijn zeer licht en gelijken op kurk. Zij orden 
dan .ook wel onder den naam van k áj oe ga boe als surrogaat voor kurk gebruikt. Het kernhout 
van Sonneratia alba is zeer duurzaam; het wordt op sommige plaatsen veel gebruikt. Het hout van 
Sormeratia acida (zie verder) is daarentegen onbruikbaar. . 
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Het schijnt dat, zoolang de groeiplaats nog aan een golfslag van eenige 
beteekenis is blootgesteld, Sonneratia alba de beste kans van slagen heeft, want 
zoodra deze terreinen wat beschut of wat ouder en door de voortdurende slibafzet
ting hooger zijn geworden, ziet men de Rhizophora's (Rh. conjugata L. en Rh. mucro
nata LAM.) met hare steltwortels de plaats innemen van de zooeven genoemde 
Sonneratia (fig. 9, 6 en 1). Ook als het water minder zout wordt, zooals in de 
nabijheid van rivieren of afwateringsgeulen, trekt Sonneratia alba, die een echte 
zoutliefhebster is, zich terug en winnen de Rhizophora's veld (fig. 1). 

In het Rhizophora-gebied is de bodem al wat hooger en minder vlak. Het 
stroomend water vormt hier en daar vlakke geulen en de talrijke krabben, die op 
en in den bodem 
leven, maken gaten en 
heuvels. Op de aller
hoogste gedeelten, 
welke behoorlijk kun
nen opdrogen, is de 
bodem oppervlakkig 
bruin gekleurd, welke 
kleur ook de opge
droogde, bemodderde 
Rhizophora-takken en 
-wortels vertoonen. 

Door het op
schieten· der struik
achtige begroeiing en 
het voortdurend op
nieuw uitzenden van 
luchtwortels van de 
hooger gelegen stam
deelen vormen de Rhi
zophora's hier een haast 
ondoordringbaar net
werk van wortels en 

Fig. 9. Sonneratia alba (exemplaar met lange horizontale takken) met 
tallooze ademwortels. Rechts steltwortels van Rhizoplwra spec. Halfzandig 

strand nabij Telok Sekanak. 

[Foto uit De Trop. Nat. XII. 

takken, die elkander in alle richtingen doorkruisen en in den modder bevestigd zijn. 
Alleen in de uitgestrekte vlakke vloedbosschen, b.v. van ZO-Borneo, waar 

de voortgang en de aanslibbing door de kuststroomingen beperkt worden, 
vindt men tot ver in zee voortdringende groote bosschenvan Sonneratia en Avicennia. 

Zoolang de bodem nog geregeld door zout water overstroomd wordt, tieren 
de Rhizophora's welig, al dan niet vermengd met enkele exemplaren van Sonneratia 
alba of andere zoutminnende soorten der mangrove; dieper het land in, waarheen 
brak water wordt opgestuwd, komen ook andere soorten tot haar recht. In dit 
brakwater-gebied, waar ten gevolge van de moeilijke afwatering het neergevallen 
regenwater langen tijd wordt vastgehouden, dat bij vloed telkens wordt opgestuwd 
en waar bij hooge vloeden ook nog het zeewater binnendringt, overheersebt 
Bruguiera. Op de lagere, door de rhizophoren begroeide terreinen kan blijkbaar 
Bruguiera het al evenmin bolwerken als de meergenoemde Sonneratia en Avicennia. 
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In den drassigen bodem wordt de luchtverversching der ademwortels bemoeilijkt, 
de wortels sterven af en de hoornen vallen om. 

Hier en daar ziet men hier de plankwortels van Xylocarpus Granatum (fig. 11), 
welke op de nog iets hooger gelegen plekken in de plaats treedt van Bruguiera. 
Ook Sonneratia acida gedijt hier welig en het gemengde bosch vertoont een 
ondergrond van de lichter gekleurde Sonneratia, verscholen tusschen de donkere 

Fig. 10. Meetploeg in de b a kau - b a k a u. In 
het midden op den achtergrond staat een baa k

houder met een meetbaak van 3 m e ter. 
Foto A dj. topograaf ]acsteilj. 

en eenigszins wazige kruinen van Bruguiera 
(fig. 12). Op dezelfde afbeelding kan men 
zi en, hoe de door vloed en aanslibbing be
heerschte gebieden van Rhizophora en 
Sonneratia alba veelal beperkt blijven tot 
evenwijdig aan de kust verloopende betrek
kelijk smalle zones. Het daarachter gelegen 
bra k water-gebied kan echter groote uitge
strektheden beslaan. Hier ontwikkelt het 
mangrove- bosch zich soms tot meer dan 
35 m hoogte, met stammen van 60 cm dik 
(fig. 13). Tot de grootste hoornen van het 
vloedbosch behoort Bruguiera gymnorrhiza. 

De bodem is hier allesbehalve vlak. 
Aanslibbing heeft er zeer weinig of in het 
geheel niet meer plaats. Het aan- en af
stroomend water heeft een geheel net van 
geulen gevormd, waartusschen zich hoogere 
plekken bevinden. Door de voortgaande 
werkzaamheid der krabben zijn hier en daar 
aardhoopen gevormd, welke tot 1 à 11/ 2 meter 
boven het algemeene aardoppervlak uitsteken 
en een diameter van eenige meters bereiken. 
Deze modderhoopen worden, doordat ze iets 
drooger staan dan de omgeving, begroeid 
met een grove varensoort, Acrostichum aureum 

(fig. 14), welke anders op deze lage gedeelten niet voorkomt. 
Door de aardhoopen en de geulen is het terrein ook moeilijk toegankelijk. 

Wat de mangrove betreft is eigenlijk de bij eb droog vallende strook vóór de 
Sonneratia's of de strook achter de Sonneratia's, doch vóór de Rhizophora's, het 
best begaanbaar. Wel is waar baggert men hier dan toch nog kniediep in den 
modder, doch de luchtwortels veroorzaken de minste last en men behoeft niet als 
in de rhizophoren te kappen of, zooals in het brakwater-gebied, door vrij diepe 
moddergeulen te waden. 

De op de luchtfoto's zichtbare overgang van Je struikachtige begroeiing 
der rhizophoren tot het brakwater-moeras is dus eigenlijk te beschouwen als de 
grens tot waar in de mangrove de vloed zijn directe werking doet gelden en op 
de topografische kaarten, waar de "hoogwaterlijn" als kustlijn wordt aangegeven, 
zal men over het algemeen, bij kaarteering met behulp van luchtfoto's, deze 
begroeiingsgrens als "kustlijn" kunnen inteekenen (vgl. o.a. fig. 12 en het over-
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eenkomstige deel op de calque). Bij de gewone (terrestrische) wijze van opmeting 
neemt men veelal het bij eb droog vallende onbegroeide modderstrand als zooda.nig.. 

Tn het brakwater-gebied wordt het zoutgehalte van het moeraswater steeds 
geringer. Loopt de bodem geleidelijk op, dan wordt langzamerhand ook de be
groeiing minder halophiel. Behalve de reeds genoemde Xylocarpus Granatum treft 
men op de nog hoogere plekken Heritiera Zittoralis aan, vooral waar het water 
minder zout is, en verder Cerbera, Dolichandrone en enkele andere planten. 

Hoewel op de luchtfoto de begroeiing nog zeer gelijk vormig blijft, vertoont 
het kruinendak toch reeds eenige variatie. Op 
de hoogste gedeelten, waar de mangrove-vegetatie -
ophoudt, al wordt de bodem daar ook nog wel 
eens overstroomd en al is het zoutgehalte er 
nog wel merkbaar, vindt men vaak een gebied, 
soms slechts een tamelijk smalle strook, dat zijn 
karakter ontleent aan het voorkomen van de 
n i boen g (Oncosperma filamentosa BL.), een 
hooge, slanke, gezellig groeiende palm, welke in 
de verte wat op de gewone kokospalm gelijkt. 
Waar de n i boen g in grootere complexen voor
komt, vertoont de luchtfotografische afbeelding 
dan ook een merkbare overeenkomst met die 
van een omegelmatigen klapperaanplant (vgl. o. a. 
fig 21). 

De n i b o e n g vormt hier vrijwel de eenige 
hoog opgaande boom, daar de eigenlijke soorten 
van het mangrove-bosch er, voorzoover ze er nog 
aangetroffen worden, alleen in kreupelvorm voor
komen. Ook de soorten van het aangrenzende 
binnenland (droogland-bosch) schijnen er geen 
gunstige groeivoorwaarden aan te treffen. De 
overgang van de mangrove tot het droogland
bosch wordt derhalve gekenmerkt door een zone 
met vrij lage, struikachtige begroeiing, welke op 

Fig. 11. Xylocarpus Granatum KOEN. 
met groote plankwonels en grootendeel~ 
bovengrondsch wortelstelsel. Op den 
vóórgrond knievormig gebogen adem
wortels van Bruguiera spec. (Kinderzee). 

Foto LLÏI De Trop. Nat. Xlf. 

de luchtfoto's veelallichter getint is dan de eigenlijke mangrove 1 ). Den i boen g groeit 
ook nog wel verder landwaarts in, doch dan veel minder op den voorgrond tredend. 

Bij een overgang tot een zandigen bodem is de mangrove nog armer, terwijl de 
n i boen g dan nagenoeg ontbreekt. De grens tusschen mangrove en hoogergelegen 
zand velden, b.v. duinen, is daardoor op de luchtfoto's duidelijk waarneembaar (fig. 15). 

Wordt het terrein niet geleidelijk hooger, maar blijft het laag en vlak, dan 
bestaat de begroeiing als regel uit rhizophoren, waartusschen meer of minder 
exemplaren van Bruguiera en van andere soorten, o.a. van Ceriops, voorkomen. 
Verder landwaarts in, waar het water minder zout is, gaan de rhizophoren weer 
over in kreupelvorm; ze vormen er een verwarde massa van wortels met korte 
stammen en takken. 

1) Een soortgelijk verschijnsel zagen wij reeds bij de mangrove op zandgrond (vgl. fig. 7). 
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Houdt ten ~-lotte de eigenlijke mangrove op, dan komt men terecht in een 
laag gelegen zoetwater-moeras, dat alleen bij hooge springvloed nog door brak of 

Fig. 12. Moeras nabij S. Tratap (Bangka) . Gedeelte van 
een op schaal 1: 20.000 genomen luchtfoto (vlieghoogte 
4200 m ). Aan de kust snel vooruitgroeiende per e pat 
(hetgeen wijst op sterke aanslibbing}; daarachter gemengde 
bakau-bak a u; meer naar binnen het brak water-
moeras, de n i p a-zone, het zoetwa termoeras en ten slotte 

het droogland. 
Foto Militaire Luchtvaart A(deeling.] 

zout water bereikt wordt. Op der
gelijke terreinen kunnen zich uitge.: 
strekte Nipa-begroeiingen ontwik-. 
kelen, een plantenformatie op zich 
zelf. 

De nip a (Nipa fruticans 
WURMB) is een dwergachtige 
palmboom met een kruipenden 
wortelstok en doet daarom denken 
aan den top van een kokospalm 
(fig. 17). Op luchtfoto's op schaal 
1 : 20.000 valt echter de kroon buiten 
het afbeeldingsvermogen van het 
negatief. Daarom doet een n i p a
bosch zich op de foto voor als een 
effen donker gekleurd veld, waarin 
hier en daar kleine witte stipjes, 
welke worden veroorzaakt door het 
licht, dat sommige der omgebogen 
boveneinden der bladeren reflec
teeren (vgl. fig. 17 met de nip a
bosschen op fig. 1 en 12). 

De bodem is er modderig 
en doorsneden door talrijke geulen 
met veenachtig, bijna zwart, zelden 
brak water, dat nog onderhevig is 
aan het getij, zoodat de bodem 
geregeld overstroomd wordt. Deze 
omgeving met het zwarte, diepe 
water, de zwartachtige modder en 
de eentonige, maar voor het oog 
rustige begroeiing met enkel n i p a 
maakt een diepen indruk. Slechts 
nu en dan bespeurt men een gering 
spoor van dierlijk leven. Men baant 
zich e-en weg over de afgekapte 
bladeren, welke langs de liggende 
"stammen" worden gelegd (fig. 16). 

Het verblijf is er dan ook eenigszins "unheimisch", vooral 's nachts. Nip a-moerassen 
zijn als regel onbewoonbaar. 

Achter de nip a-moerassen volgen dan ten slotte de zuiver "zoetwater
moerassen". In het overgangsgebied, waar de nip a-palm geleidelijk aan verdwijnt, 
komt weer de n i b o e n g-palm veelvuldig voor. Zij vormt dus de in het terrein 
duidelijk waarneembare grens tusschen het mangrove-bosch, c.q.den i pa-vegetatie, 
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en het zoetwater-bosch. Aan den rand van het veenmoeras-bosch komt ook nog 
de niboeng ·voor, maar al spoedig verdwi~ .l3ele. De mangrove-bosschenzijn 
derhalve, onverschillig of zij aan drooglandbosch 
grenzen dan wel in een ~oetwater-moerasbosch 
overgaan, veelal omringd door een sll!lWIIJ. gordek 
van n i b o e n g. · 

De grens tus~chen mangrove :·~n droog.land- · 
bosch kan aan den overgasg,~ in de begroeiing · 
worden herkend; die tusschen de 'mang.~Qve en h_ec
zoetwater-moerasbosch kan met h_ehulp van-'de 
nip a-vegetatie worden vastgesteld. ' ' , -~/ __ _ / 

In het mangrove-bosch zijn de groote 
door de geregelde eb- en vloedwerKJ·~ :li5J(J~~TA~•~t~~~ 
het ·gering verval zeer breed. Bij 
langs deze zeearmen het · zeewa.,të'lfl1 
vermengt zich met het toe&t:r9'oon1el~~rivq~W 

water, w 
van zoutgehalte 
stroomopwaarts 
mindert. Door 
talrijke ZlJfl Vtll!fi~tJtii-Hj 

en afwateringsgeulen 
dringt dit brakke water 

~ ~ hél'mu~ras:_gebied bin-
~en ~n ovèrst;Öomt . . . . _---._ ,- , 1' 11\ ,Q-' ----Flg~-1~· Zuiver Rhzzophora-bosch va.n 
naatgé <rn.g.,_vallt3Jib}len IK ·rn-eer-d,an 30 m hoog. 

~~:i~P$;j!ift'>~ waterstand een--o-r_.o_9_ij_lli_ll_ 11 -

* 
o-". 'I' ' Foto ,Jiit De Trop. Nat. XII . . 

tere of kleinere uit ge- -·- ------ fT\ 

st kt eid* TAG '35I'3q * ------ __ 
Het to t ?if!let wat% ~~rèlf opge tuwd 

en overstroomt eveneen t nevenliggend gebied. 
L Doo'r dit zoet water wordt ze het gclJied aan de 

Fig. 14. Krabbenheuvels begroeid 
met Acrostichum aureum in bosch, 
bestaand uit Rhizophora's en ver
spreide Bruguiera's en enkele 

andere. 

Foto uit De Trop. Nat. XII]. 

het brakwater-moeras a n, 
en Bruguiera hoog ops hiet. 

monding zelden door zuiver zout water, doch meestal 
door brak water overstroomd, zoodat de echte zout
liefhebbers, . Sonneratia alba en ·Avicennia, zich terug
trekken; op hoogere plaatsen nemen de rhizophoren 
hun plaats . in (fig. 19). Laatstgenoemde planten komen· 
echter alleen voor op modderige plaatsen met een 
groot verschil in waterstand, dat zij met behulp van 
haar steltwortel veten te overspannen en op plaatsen, 
waar belangrij e slibafzettingen plaats vinden. In het 
onmiddellijk daarachter gelegen gebied vangt reeds 
waar verschillende minder halophile oorten groeien 

Stroomopwaart gaande treft men, zoolang het middelde zóutg halt boven 
een bepaald minimum . blijft, nog steed rhizophor n aan, ooral aan de binnenzijde 
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Houdt ten ~lotte de eigenlijke mangrove op, dan komt men terecht in een 
laag gelegen zoetwater-moerläi.g. dät • alle"en bij hooge springvloed Iiog door brak of 

zout water bereikt wordt. Op deroo~ 
gelijlül terreinen kunnen zich uitge;. 
strekte Nipa-begroeiingen ontwik
kelen, een plantenformatie op zich · 
zelf. 
,--- -" De nip a (Nipa fruticans 

.-- WURMB) is een dwergachtige 
palmboom met een kruipenden 
wortelstok en doet daarom denken 
aan den top van een kokospalm 
(fig. 17). Op luchtfoto's op schaal 
1 : 20.000 valt echter de kroon ·buiten 

_ het afbeeldingsvermogen van het 
" .. ~g.atief. Daarom doet een n i p a

bosch zich op de foto voor als een 
effen donker gekleurd veld, waarin 
hier en daar kleine witte stipjes, 
welke worden veroorza.akt door het 
licht, dat sommige der omgebogen 
boveneinden der bladeren reflec-
teeren (vgl. fig. 17 met de nip a

-- oóss-chen op fig. 1 en 12). 
_ .~, · De bodem is er modderig 

---'e'rf doorsneden door talrijke geulen 
met veenachtig, bijna zwart, zelden 

-*brak. wàter, dat nog onderb,evig is 
~~,rJ' het getij, zoodat de bodem 

geregeld overstroomd wordt. Deze 
omgeving met het zwarte, diepe 

Fig. 12. Moeras nabij S. Tratap {Bangka). Gedeelte van 
een op schaal . 1:20.000 genomen luchtfoto (vlieghoogte 
4200 m ). Aan de kust snel vooruitgroeiende p e ~ e pat 
(hetgeen wijst op sterke aanslibbing); daarachter gemengde 
bakau-bak a u; meer naar binnen het brak water
moeras, de n i p a-zone, het zoetwatermqeras en ten slotte 

· wat.e..l:-, de zwartachtige modder en 
de eentonige, maar voor het oog 
rustige begroeiing met enkel nip a 
maakt een diepen indruk. Slechts 
nu en dan bespeurt men een gering 
spoor van dierlijk leven. Men baant 
zich een weg over de afgekapte 

het droogland. 
Foto Militaire Luchtvaart A(deeling.] bladeren, welke langs de liggende 

"stammen" worden gelegd (fig. 16). 
Het verblijf is er dan ook eenigszins "unheimisch", vooral 'snachts. Nip a-moerassen 
zijn als regel onbewoonbaar. 

Achter de nip a-moerassen volgen dan ten slotte ·de zuiver "zoetwater
moerassen". In het overgangsgebied, waar de nip a-palm geleidelijk aan verdwijnt, 
komt weer de n i b o en g-palm veelvuldig voor. Zij vormt dus de in het terrein 
duidelijk waarneembare grens tusschen het mangrove-bos~h, c.q. de nip a-vegetatie, 
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en het zoetwater-bosch. Aan den rand van het veenmoeras-bosch komt ook nog 
de niboeng voor, maar al spoedig verdw~jnt deze. De mangrove-bosschen zijn 
derhalve, onverschillig of zij aan drooglandbosch 
grenzen dan wel in een zoetwater-moerasbosch 
overgaan, veelal omringd door een smallen gordel 
van n i b o e n g. 

De grens tusschen mangrove en droogland
bosch kan aan den overgang in de begroeiing 
worden herkend; die tusschen de mangrove en het 
zoetwater-moerasbosch kan met behulp van de 
nip a-vegetatie worden vastgesteld. 

In het mangrove-bosch zijn de groote rivieren 
door de geregelde eb- en vloedwerking en door 
het gering verval zeer breed. Bij vloed dringt 
langs deze zeearmen het zeewater naar binnen, 
vermengt zich met het toestroomende rivierwater 

Fig. 14. Krabbenheuvels begroeid 
met Acrostichum aureum in bosch, 
bestaand uit Rhizophora's en ver
spreide Bntguiera's en enkele 

andere. 

Foto uit De Trop. Nat. X IT]. 

het brakwater-moeras aan, 
en Bruguiera hoog opschiet. 

tot brak water, waar
van het zoutgehalte 
stroomopwaarts ver-
mindert. Door de 
talrijke ZIJn vieren 
en afwateringsgeulen 
dringt dit brakke water 
het moeras-gebied bin
nen en overstroomt 
naargelang van den 
waterstand een groo
tere of kleinere uitge
strektheid. 

Fig. 13. Zuiver Rhizoplwra-bosch van 
meer dan 30 m hoog. 

{Foto uit De Trop. Na t. X II. 

Het toestroomend zoet water wordt opgestuwd 
en overstroomt eveneens het nevenliggend gebied. 
Door dit zoet water wordt zelfs het gebied aan de 
monding zelden door zuiver zout water, doch meestal 
door brak water overstroomd, zoodat de echte zout
liefhebbers, Sonneratia alba en Avicennia, zich terug
trekken; op hoogere plaatsen nemen de rhizophoren 
hun plaats in (fig. 19). Laatstgenoemde planten komen 
echter alleen voor op modderige plaatsen met een 
groot verschil in waterstand, dat zij met behulp van 
haar steltwortels weten te overspannen en op plaatsen, 
waar belangrijke slibafzettingen plaats vinden. In het 
onmiddellijk daarachter gelegen gebied vangt reeds 
waar verschillende minder halophile soorten groeien 

Stroomopwaarts gaande treft men, zoolang het gemiddelde zoutgehalte boven 
een bepaald minimum blijft, nog steeds rhizophoren aan, vo.oral aan de binnenzijde 
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der bochten, waar nog al wat slib wordt afgezet (fig. 19 en 20). De op den rechteroever 

Fig-. 15. Tandjong Poenai. Gedeelte eener luchtfoto op 
schaal 1 : 20. 000. Verzanding met aangroeiende mangrove. 

Foto Mililaire Luchtvaart A fdee/ingj, 

Fi~. 17. Links een Nipa-strook langs de rivier. Daarachter 
moerasbosch. Rechts overheerschend brakwater-moeras. 

Foto Adj. topograaf) acsteil]. 

Fig. 16. Meetploeg in de Nipa-vegetatie. 
{Foto Adj. topograa f )acsteit. 

van fig. 18 voorkomende rhizopho
ren-verjonging wijst erop, dat deze 
oever aangroeit. De tegenover de 
talrijke zijrivieren gelegen oever 
wordt blijkbaar geleidelijk terug
gedrongen. Waar geen rhizophoren 
voorkomen, treft men Sonneratia 
acida veelvuldig aan, waarvan het 
hout in tegenstelling met dat van 
Sonneratia alba weinig duurzaam is. 

Nog verder stroomopwaarts 
komt men dan eindelijk in het 
gebied, waar het brakke water 
hoogst zelden - b. v. gedurende 
enkele weken van de drooge 
moeson- binnendringt. Hier ko
men dan in het overstroomings
gebied de groote nip a-bosschen 
voor (fig. 20). Naar gelang van 
omstandigheden gaan deze ten 

slotte weer over in de zoetwater-moerassen of veen-moerassen. 



Fig1~ 

"* p e d! pat. 
Fig 19. Luchtluro \' n d 

In de nabijheid van de tivien ondu 

hooger en 

• 
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der bochten, waafïgo~5al wat slib wordt afgezet (fig. 19 en 20). De op den rechteroever 

Fig. 15. · Tandjong P'fR€f· Wft~~fFlte eener luchtfoto op 
schaal 1 : 20.000. Verzanäm\f m1Jt~.'angroeiende mangrove. 

Foto!Äertal,r,<Ve~~~en~ttnb..oekje. Een recente snelle 
verzanding verstoorde de afwatering. Een daarop 

Fig. 16. Meetploeg in de Nipa-vegetatie. 
[Foto Adj. topograaf }acsteit. 

van fig.18 voorkomende rhizopho
ren-verjonging wijst erop, dat deze 
oever aangroeit. De tegenover de 
talrijke zijrivieren gelegen oever 

. wordt blijkbaar geleidelijk terug
gedrongen. Waar geen rhizophoren 
voorkomen, treft men Sonneratia 
acida veelvuldig aan, waarvan het 
hout in tegenstelling met dat van 
Sonneratia alba weinig duurzaam is. 

Fig-. 17. Links een Nipa-strook langs de rivier. Daarachter 
moerasbosch. Rechts overheerschend brakwater-maera . 

Nog verder troomopwaarts 
komt men dan eindelijk in het 
gebied, waar het brakke water 
hoogst zelden - b. v. gedurende 
enkele weken van de drooge 
moeson- binnendringt. Hier ko
men ·dan in het overstroomings
gebied de groote nip a-bosschen 

Foto Adj. topograaf }acsteil] . 

slotte weer over in de zoetwater-moerassen 

' voor (fig. 20). Naar gelang van 
omstandigheden gaan deze ten 

of veen-moerassen. 



Fig.13~ 

... · ~ Nipa. li! Rhizophoren-verjonging. 
Fig. 18. Luchtfoto van de S. Djering (Bang ka) op schaal 1: 20.000. Breede zeearm. Aan den bovenoever 
voortwoekerende rhizophoren. Hier heeft dus ·aanslibbing plaats. Aan den benedenoever ontbreekt 
deze rhizophoren-verjonging (geen aanslibbing); de rivier verplaatst zich blijkbaar naar dezen oever. 
Let men op de vele zijrivieren aan den bovenoever en de aanslibbing in de buitenbocht, dan komt 
men tot de conclusie, dat het terrein helt van den bovenkant der afbeelding naar den onderkant. 

. Fig. 19 [Foto Militaire Luchr.vaart A(deeling. 

. ~ ·per ë pat: ,1\ .Rhizophoren, c.q. ~hi~ophoren-verjonging. 
Ftg. 19. Luchtfoto van de mondmg der S. DJenng (Bángka) op schaal 1: 20.000. 

In de nabijheid van de riviermonding trekt de. p ~.r~ P. at zi h terug en nadert de bakau-bak a u de kust. 
Toellcntmg. l"' . ,-oto Mt!ttaire Luchtvaart A(deeling. 

~olm~Û@§Vfeypn~~Wj~.ng_véffi. dfi~a~ffif~e~j}\1'\!8 YBi~
lgê ~êdletibi\:)lbaàJ.ge~n tft}ê~I~fbéMfu~B MY h~îk- -B~~fhi~f11<u?d~f~r.fälal 
Qi(iQiêeli~clFfi.eruu ~ijk'W mlf l}il[éWrfbijH\\.et be tudeeren van luchtfoto 's van ku t-
. B. 'Idem. Getaxeerd: 50°/0 !Rhizophora en 50°/0 Bruguiera en . Ceriops. Grond iets 

hoog er <en harder dan ··bij A en grootendeels met varens begroeid. 



b wordt afgezet (fig. 19 en 20). De op den rechteroever ~ -, 

Fi~. 15 Tan<ljon~ Poeu.:ti. Ged cltc eener Iurhtfoto o~U .~i 
schaa. ' 20. 000. VerzaruToelichtmgt •roPiende m ngrove. 
Foto \<Uitar.- • chW•. rl det . ' 

t.en "veelb · hoekje. cente snelle 

liüi~~~~~d~ef'~~~~~~~~ 

F i'· 16 • leetplot•g in de Nipa-vegetati~. I 
' [Foto .ldj. topogmui ./a•·•t.ft, 

van fig. ·tB v orkomcnde rhizopho
r o.-verion~rin!! wij t erop, dat deze 
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oever aangroeit. De tegenover de 
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Fig. 18. Luchtfoto van de S. Djering (Bangka) op schaal 1 : 20.000. Ereede zeearm. Aan den bovenoever 
voortwoekerende rhizophoren. Hier heeft dus aanslibbing plaats. Aan den benedenoever ontbreekt 
deze rhizophoren-verjonging (geen aanslibbing); de rivier verplaatst zich blijkbaar naar dezen oever. 
Let men op de vele zijrivieren aan den bovenoever en de aanslibbing in de buitenbocht, dan komt 
men tot de conclusie, dat het terrein helt van den bovenkant der afbeelding naar den onderkant. 

I Foto Militaire Luchtvaart A (d eeling. 

Fig. 19. Luchtfoto van de monding der S. Djering (Bangka) op schaal 1: 20.000. 
In de nabijheid van de riviermonding trekt de p ere pa 't zich terug en nadert de bakau-bak a u de kust. 

I Foto Militaire Luchtvaart A (deeling. 

Conclusies en opmerkingen. - In het vorenstaande zijn de mangrove
gebieden zóó algemeen mogelijk behandeld als het ter beschikking staande materiaal 
dit toeliet. Hieruit blijkt, dat men bij het bestudeeren van luchtfoto's van kust-



Fig. 20. A. Mentoeboeng (Bangka) op schaal 1: 15.000. Moerasgebied met enkele (? semi-)drooge plekken; zeer uitgestrekte Nipa-bosschen 
en een vrij samengestelde afwatering. 

{Foto Militaire Luchtvaart A {deeling. 
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moerassen dienHaan te vangen met een nauwgezet vergeliiking van den kqstvorm 
en van de voor-post begroeiing. Daarna zal men de &oe~ers aan een ritische 

hesehou wing dienen te onderwerpen:::.--"""l'r<:~----"~---.f---..,...---:-:~;;::--~~ 
en · vervolgens de voorkom · 
n i p a-vegetatie's opzoeken. 
vangende met deze zone ZOC men, 
terugwerkend naar de ust, de 
hooger gelegen terrei 01 

Op het" ne t)celd 'all 
het rnangrovc:-lJOS I '*' . ~chter ta. 
van variaties er in · 1 moge 
Ji_jk; fig. 21 ge( t ""'·~en VOO! I el( 
van. Langs d ... t ·en l ree_ '"7-:tpd-
of rnodderstran l. t)e < 1 . ~var:tde 
monding der rivk•·en h ;toq,lhrd,.u~\ 
van een steec· ~ ijler<' ~ -~·r rh.~ : • ·,.,. ···· 
van mangrov~ ~ij1-1 p ;ëh .. - . i,.~ i-' ~1-
bodem. De v~schi r<h. v 
geteekende b{~m · tix 

M 
vertoonen cl • _. fischt. 
dings-kcn · ~ .• · h n a 
De struikachti·~ begroe11 
bochtive ri,·i r onge " IJl<:! i .. , 
vloedbosch. J~j een kleiachlH:,\' 1 

bodem zou » 1en hier een g 
ontwikkeld brák VI a ter-moer J "' 

• .o.J · b 

aantreffen; <Ji)~dt'n a t.• 'n c' 
dcm is dit n!,et 1~ 0 
aangr n . ~ eh 

ikkelo is, ~ . t ro 
I odem f n helioorliJ ~ u ' 

heeft. Daar ge n enkel zijriVh 
de groote ali uitmondt, ·i<' 
watet~ng van I et hoog or 
bosch onvoldoende. Du 
een zoetwa.ter-moerasbo. ( 
vcen-moerasbosch, v·; r: . 
p1êkken n et kreu lhott ' 
minder gocd1>. "re t,;~ >la •. 
hoogere, zandüz:e of ve 
gronden zijn. G ~ 'n' 
den rand van . e bo 
op den overgan5 

Op deze 
kustmoerasse 1 

Batavi< L 
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en een vrij samengestelde afwatering. 

[Foto Militaire Luchtvaa rt A (deeltng . 
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moerassen dient aan te vangen met een. nauwgezette vergeliiking van den kustvorm 
en van de voorpost · begroeiing. Daarna zal men de ri&~\rers aan een critische 
hesehou wing dienen te onderwerpen 

' en vervolgens de voorkomende 
nip a-vegetatie's opzoeken. Aan
vangende met deze zone zoekt men, 
terugwerkend naar de kust, de 
hooger gelegen terreinen op . 

Op het" algemeene" beeld van 
het mangrove-bosch zijn echter tal 
van var:iaties en afwijkingen moge
lijk; fig. 21 geeft daar een voorbeeld 
van. Langs de kust een breed zand
of moddérstrand. ·De vorm van de 
monding der rivieren hetontbreken 
van een steeds ~jler wordende lijn 
van mangrove wijst op een zand
bodem. De verschillende, vaag af
geteekende hoornen aan ( de kust 
vertoonen de fotografische afbeel
di~gs-kenmerk n van tj~mara's. 
De struikachtige begroeiing langs de 
bochtige rivier is ·ongetwijfeld een 
vloedbosch. · Bij een kleiachtigen 
bodem zou men hier een goed 
ontwikkeld brak water-moerasbosch 
aantreffen.; o.p den armen zandbo
dem is dit niet mogelijk. Dat het 
aangrenzende bosch wel goed ont
wikkeld is, wijst erop, dat hier de 
bodem een behoorlijke humuslaag 
heeft. Daar geen enkel zijriviertje in 
de groote kali uitmondt, is de af
watering van het hoog opgaande 
bosch' onvoldoende. Dit· is dus Of 
een zoetwater-moerasbosch of een 
veen-moerasbosch, waarin de enkt:le 
plékken met kreupelhout-v egetatie 
minder goede groeiplaatsen. du 
hoogere, zandige of veen chti ' · 
gronden zijn. Gezien de lig m 
den rand van het bosch zulle r I t I 

t T. j e m a r a. t N i b o e n ~ · . ;;.; La4~ bosch . c.q. )creupelhout. 
~~;. , ~ 21. htfot • _ .1 p schaal 

;r.~1001r ~l~ ?P~and bQut. 1 .. ndt • terrein. 
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.Fig. 20. A. Menroehoeng (Bang ka) op schaal 1 =· 1S.008~·\f'c~l.lAJ,P..,eJ~~J.I 1 in~~[1gg{~1tZr.9~8lRi~drooge plekken; zeer uitges_trekte Nipä-bosschen 
en een '>Tij !i:uneng~telde afwatering. . 

{Foto ~filltalre Luchtvaart A(dèeling. 
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moerassen dient aan te vangen met een nauwgezette vergelijking van den kustvorm 
en van de voorpost begroeiing. Daarna zal men de rivieroevers aan een critische 
beschouwing dienen te onderwerpen 
en vervolgens de voorkomende 
n i p a-vegetatie's opzoeken. Aan
vangende met deze zone zoekt men, 
terugwerkend naar de kust, de 
hooger gelegen terreinen op . 

Op het "algemeene" beeld van 
het mangrove-bosch zijn echter tal 
van variaties en afwijkingen moge
lijk; fig. 21 geeft daar een voorbeeld 
van. Langs de kust een breed zand
of modderstrand. De vorm van de 
monding der rivieren hetontbreken 
van een steeds ~jler wordende lijn 
van mangrove wijst op een zand
bodem. De verschillende, vaag af
geteekende hoornen aan~: de kust 
vertoonen de fotografische afbeel
dings-kenmerken van tj ë mar a's. 
De struikachtige begroeiing langs de 
bochtige rivier is ongetwijfeld een 
vloedbosch. Bij een kleiachtigen 
bodem zou men hier een goed 
ontwikkeld brakwater-moerasbosch 
aantreffen; op den armen zandbo
dem is dit niet mogelijk. Dat het 
aangrenzende bosch wel goed ont
wikkeld is, wijst erop, dat hier de 
bodem een behoorlijke humuslaag 
heeft. Daar geen enkel zijriviertje in 
de groote kali uitmondt, is de af
watering van het hoog opgaande 
bosch onvoldoende. Dit is dus Of 
een zoetwater-moerasbosch of een 
veen-moerasbosch, waarin de enkele 
plekken met kreupelhout-vegetatie 
minder goede groeiplaatsen, dus 
hoogere, zandige of veenachtige 
gronden zijn. Gezien de ligging aan 

Fig. 21. Luchtfoto van de S . Djeboe (Bangka) op schaal 
1 : 20 000. Vloedbosch langs[ eenkalioever in zandig terrein. 

[Foto Militaire l.uclttvaart A (deeling. 

den rand van hetboschzullen het lage zandige heuvels zijn. De gespikkelde begroeiing 
op den overgang van de mangrove in het veenbosch moet n i boen g wezen. 

Op deze wijze kan men dus reeds uit de algemeene begroeiing . van vlakke 
kustmoerassen een vrij volledig beeld van het landschap verkrijgen. 

Batavia C., juli 1935. A. KINT. 


