Boekbespreking
Internationale natuurbescherming
Onder de titel "Natuurbehoud in ontwikkelingslanden" versoheen onlangs bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een verslag van en beschouwingen over de elfde algemene
vergadering van de IUCN (de internationale unie
voor het behoud van de natuur en de natuurlijke
hulpbronnen), gehouden in Banff, Canada, september 1972.
Deze internationale natuurbeschermingsorganisatie werd opgericht in 1948 en houdt eens in de drie
jaar een bijeenkomst. De vorige was in 1969 in
New Delhi, de volgende zal zijn in 1975 in
Kinshasa in Zaire.
De brochure (51 pag., zonder datum) kan bij het
Ministerie van C R M (Steenvoordelaan, Rijswijk
Z.H.) worden aangevraagd. Het geeft een overzichtelijk en interessant beeld van de vele onderwerpen die besproken werden. Hier willen wij slechts
aanstippen, dat prof. dr. D. J. Kuenen gekozen
werd tot president van de IUCN, terwijl onze landgenoten Benthem, Doets en Goudzwaard in verschillende commissies verkozen resp. benoemd
werden. Uit de 23 aanbevelingen die aan het slot
van de vergadering aangenomen werden, worden
er hieronder drie overgenomen die betrekking hebben op de bescherming van bossen.
7 B e h o u d en ontwikkeling van tropische regenwouden
De 11e Algemene Vergadering van de IUCN,
in september 1972 bijeengekomen te Banff, Canada,
Erkennende dat de huidige en geplande activiteiten
op het gebied van landbouw, veeteelt en bosbouw,
die soms gepaard gaan met agrarische hervormingsplannen, een sterke aantasting van tropische
regenwouden ten gevolge hebben en vaak leiden
tot hun volledig verdwijnen en hun vervanging
door een secundaire flora en fauna en daardoor
de betrokken landen beroven van een waardevolle
potentiële hulpbron;
Dringt er bij alle Regeringen op aan te erkennen dat:
1 alle ontwikkelingsprogramma's, die ingrepen
ten aanzien van tropische regenwouden met zich
brengen, gebaseerd dienen te zijn op ecologische
analyse en beginselen en op de toepassing van
passende technologieën die kunnen resulteren in
een blijvende opbrengst met minimaal nadelige
invloeden op het milieu;
2 de Regeringen van die landen, waar ondernemingen zijn gevestigd die hout rooien in tropische
wouden, een verhoogd toezicht behoren uitte
oefenen op de werkzaamheden van zodanige ondernemingen tn het buitenland, ten einde hen te ver-

plichten alle voorzorgsmaatregelen te nemen ter
vermijding van het verval van de ecologische
systemen van tropische wouden;
3 belangrijke en unieke gebieden met tropische
regenwouden gereserveerd dienen te worden als
nationale parken, rustgebieden en reservaten zowel
ter waarborging van het behoud van representatieve
natuurlijke formaties en dier- en plantensoorten
als van bronnen van genetische waarde;
4 bedreigde gebieden binnen tropische regenwouden, zoals waterscheidingen, rivieroevers en
delta's, hellingen en gebieden die bloot staan aan
versnelde erosie een bijzondere behandeling krijgen, onder meer door het beperken van schade
veroorzakend gebruik van de grond, door herbebossing en andere beschermende maatregelen; en
5 landen met grote tropische houtreserves
financiële hulp wordt verschaft door daarvoor
geschikte nationale en internationale organisaties
ten einde te helpen bij het in stand houden van
hun bosreserves.
13 Het Kaorie Woud op de Nieuwe Hebriden
De 11 e Algemene Vergadering van de IUCN,
in september 1972 bijeengekomen te Banff, Canada,
Overwegende dat de Kaori (Agathis obtusa) een
van de zeldzaamste woudsoorten van de Agathis,
alleen voorkomt op de Nieuwe Hebriden en wel
voornamelijk op het eiland Erromango;
Overwegende dat de Agathisbossen op Erromango
andere bijzondere botanische kenmerken hebben en
een ecologisch systeem van uniek wetenschappelijke waarde vormen;

Van oordeel zijnde dat de Kaori een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen van de Nieuwe
Hebriden is en dat de exploitatie daarvan moet
worden gecontroleerd en beheerd op basis van
een constante opbrengst;
Zich ervan bewust dat de huidige exploitatie van
de Agathisbossen op Erromango vernielend werkt
en, door het verhinderen van regeneratie en het
bevorderen van erosie, niet in overeenstemming is
met de moderne bosbouwmethoden;
Dringt bij de Regeringen van Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk, gezien hun verantwoordelijkheid
voor het con-dominium der Nieuwe Hebriden, aan
op het stichten van een duidelijk begrensde
Bos-reservaat van ongeveer 2500 hectare in
het dal van de Lampanouri-rivier en haar zijrivier
onmiddellijk ten westen daarvan, waar het oorspronkelijke gewas in stand kan worden gehouden,
terwijl het tevens kan dienen als norm voor het
herstel van het achteruitgegane bos in zijn oorspronkelijke wetenschappelijke en economische waarde.
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14 Regionale Parken In Brazilië
De 11 e Algemene Vergadering van de IUCN, in
september 1972, bijeengekomen te Banff, Canada,
Vernomen hebbende dat de Regering van Brazilië
heeft besloten tot de stichting van twee regionale
parken van unieke ecologische betekenis, Cardozo
eiland voor de kust van de Staten Sao Paulo en
Parana, een tropisch gebied van 8.000 hectare
van archeologisch, biologisch en marien belang dat
prachtige regenwouden en de meeste van nog onontwikkelde stranden van de regio omvat; en
Va9sanunga, een gebied van 2000 hectare in de

Staat S a o Paulo, waar zich de laatste grote bossen
van de reusachtige jequitibabomen (Cariniana)
bevinden;
Verontrust door het feit dat de gronden, benodigd
voor de uitvoering van deze besluiten nog niet
zijn verworven;
Spreekt haar waardering uit jegens de Regering
van Brazilië en van de Staat Sao Paulo voor de
uit de reservering van deze unieke waardevolle
gebieden blijkende vooruitziende politiek;
En dringt aan op een zo spoedig mogelijke verwerving van de voor deze parken benodigde gronden.

Populier
Sinds 1964 wordt in Nederland het tijdschrift
"Populier" uitgegeven dat op initiatief van de
Nationale Populieren Commissie, een adviescommissie van het Ministerie van Landbouw en Visserij, tot
stand Is gekomen. De inhoud van het tijdschrift is
bestemd voor allen die geïnteresseerd zijn in
populier en wilg. Het houdt zich bezig met de
methoden van aanleg en onderhoud van beplantingen
van deze houtsoorten, met 'hun 'betekenis voor bos
en landschap, met de vele rassen die binnen deze
houtsoorten bestaan, met de verwerkingsmogelijkheden van het hout, enz.
De prijs van het tijdschrift kan, dank zij financiële
steun van verschillende zijden, laag gehouden
worden; hij bedraagt f 5,— per jaar. Per jaar
verschijnen vier nummers, te weten in februari, mei,

augustus en november. Incidenteel wordt een extranummer uitgegeven -dat aan een speciaal onderwerp
gewijd is. De kosten van een extra-nummer zijn in de
abonnementsprijs inbegrepen.
Indien u belangstelling voor dit tijdschrift heeft,
kunt u zich als abonnee opgeven bij de Stichting
Populier, Bowlespark 18 te Wageningen, of door
storting van f 5,— op girorekening nr. 117 29 15 t.n.v.
de genoemde stichting te Wageningen.
Naast het tijdschrift "Populier" heeft de Stichting
Populier ook het fotoboek "Populieren in bos, stad en
landschap" uitgegeven waarin de houtsoort populier,
met zijn variëteiten, en met zijn toepassingsmogelijkheden, d.m.v. veel foto's zijn grote, veelzijdige,
waarde bewijst. Dit fotoboek is door overmaking van
ƒ 5 , — te bestellen bij bovengenoemde stichting.

