i

BOEKBESPREKING j

f

State of the World's
Forests 2001
verschenen
Op 3 oktober jl. werd de nieuwe editie van de State
of the World's Forests 2001 gepresenteerd- Een
rapport met feiten en cijfers over de toestand van
het bos(-beheer) in de wereld. In deze nieuwste
editie waarschuwt de UN Food and Agriculture
Organisation (FAO) voor het feit dat het bos in de
tropische landen nog steeds in een hoog tempo verdwijnt. Gedurende de 90-er jaren was het verlies
aan natuurlijk bos 16,1 miljoen ha per jaar, waarvan
15,2 miljoen ha verdween in de tropen, zo schrijft de
FAO in haar tweejaarlijkse rapport, Het betekent aan
jaarlijkse verliezen van 0,4 procent wereldwijd en
0,8 procent in de tropen. De ontbossing was het
hoogst in Afrika en Zuid Amerika, Van de 15,2 miljoen ha die jaarlijks in de tropen verdwijnt, wordt
14,2 miljoen ha gebruikt voor ander landgebruik en
1 miljoen ha veranderd in plantagebos. Buiten de
tropische landen gaat 0,9 miljoen ha natuurlijk bos
per jaar verloren, waarvan een half miljoen ha verandert in plantagebos.
De FAO schrijft dat omzetting naar ander landgebruik (voornamelijk agrarisch), ziekten en plagen,
bosbrand, overexploitatie, slechte oogsttechnieken
stormen en luchtvervuiling de belangrijkste oorzaken vormen voor het verlies en degeneratie van bos.
De bosuitbreiding werd in de laatste tien jaar geschat op 3,6 miljoen ha per jaar, waarvan 2,6 miljoen ha in niet tropische landen en 1 miljoen ha in de
tropen. Plantagebos draagt ook bij aan de groei
van het bosareaal, met 1,9 miljoen ha aan nieuwe
bosplantages in tropische landen en 1,2 miljoen ha
in niet tropische gebieden. Toekomstige toename in
de vraag naar hout zullen naar verwachting opgevuld kunnen worden door plantagebos, zo meldt het
rapport.
Het concept van duurzaam bosbeheer blijft over de
wereld aan invloed winnen: in 2000 waren 149 landen betrokken bij internationale initiatieven voor de
ontwikkeling van criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer, hoewel de mate van implementatie behoorlijk verschilt, zo stelt het FAO rapport.
Verder groeide het belang van boscertificering: het
totale areaal van gecertificeerd bos groeide naar 80
miljoen ha wereldwijd eind 2000. Dit vertegenwoordigt echter slechts 2 tot 3 procent van het totale
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bosareaal in de wereld. Opvallend is dat de meeste
gecertificeerde bossen liggen in een klein aantal
landen op het noordelijk halfrond (Europa en NoordAmerika) en niet in tropische landen waar niet duurzame houtoogstpraktijken een belangrijke bijdrage
leveren aan het verdwijnen van bossen,
Pogingen om bosbeheer te verbeteren zullen alleen
succesvol zijn wanneer de corruptie en misdaad in
de bosbouw gereduceerd kunnen worden, zo benadrukt het rapport. Illegale en corrupte activiteiten
bedreigen de bossen in de wereld in vele landen,
en speciaal, maar niet alleen, in bosrijke ontwikkelingslanden.
Deze en andere informatie is te vinden in :
State of the World's Forests 2001 van de FAO.
Het rapport is beschikbaar via de FAO website:
http://www.fao.org/forestry/FO/SOFO/sofo-e.stnn
Daar kunt u ook het rapport bestellen,
E.A.
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