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Derestenvanhet eenszoimposantenevelbosop2400m
bovenzeeniveau (Cordillera deTalamanca,Costa Rica).
Hoeweldezezonetot reservaatwerdverklaard,heeft
wildekaplangshet recent tot standgekomenweggedeelte
vandePanamericanHighway doorhet Costaricaansebergland dedaarvannaturevoorkomende eikenbossen in
enkele,'arensterkaangetast.Opveleplaatsen isde
ontbossing volledigenvormt erosie eenernstigebedreiging.
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1.SAMENVATTING
Daartoe indegelegenheid gesteld doorhet Centrum
voor Landbouwkundig Onderzoek inSurinamewerdvan10mei
tot 6juni1967eenstudiereisdoorMidden-Amerika
ondernomen.Opdezereiswerdenbezoekengebracht aanhet
Post-universitair Opleidingscentrum vanhet IICAte
Turrialba (CostaRica)enaanbosontwikkelingsprojecten
inCostaRica,Nicaragua enGuatemala,welkedaarthans
metmedewerkingvandePAOgerealiseerdworden.
Het InteramerikaansInstituutvanAgrarische
Wetenschappen (IICA)heeft debeschikking overenige
centra,v/aarzowelonderzoekwordtverrichtals eenvakopleiding oppost-universitairniveauwordt gegeven.
Hiervanvormthet CentrumteTurrialba eréén.
EenBosbouwkundigeAfdelingaandit Centrumkwam
in1951tot stand.Sindsdienvolgden er72studenten,
afkomstiguitvrijwelalleMidden-en Zuidamerikaanse
staten,bosbouwondcrwijs (gemiddeldeverblijfsduur18
maanden). Tenaanzienvanin1967lopendeonderzoekingen
wordtmeldinggemaakt van 24projecten opbosbouwkundig
gebied.
Indit rapportwordt bijzondereaandacht geschonken
aan eentweetalhoutteeltkundigeprojecten.Beidehebben
totdoeldegroeivan eenruimekeuzevanhoutsoorten
onderuiteenlopendemilieuvoorwaardenna tegaan;het
eneproject richt zichdaarbijophetvochtig-tropische
laaglandvanMidden-Amerika,hetandereopdeverschillendehoogtegordelsvan CostaRica.Degevolgde
methodieken echterverschillen onderling.Zijworden
beschreven enaaneenonderlingevergelijking onderworpen.
Watbetreft dehuidigebosbouwkundige ontwikkelingen
inhet landwordtdeaandachtgevestigd opdegroeiende
belangstelling vandelandbouwer (c.q.veeteler)voorhet
aanleggendanwelhandhavenvanhoutopstanden ("boerenbosjes").Hetgaathiermetname om eendrietalsoorten,
t.w. Cordiaalliodora inhet laagland,Cupressus
lusitanica inhetmiddengebergteenAlnusjorullensisin
midden-enhooggebergte.
Cordia- eentegenwoordig zeergezochte soort-teelt
menuitsluitend omdehoutproduktie,bijCupressusen
Alnuszijnanderefactorenvanbelang (windscherm,verbeteringvanbergweiden).
Eenvoorbeeldvan ernstigebosverwocstingdoetzich
voorlangsderoutevandePanamericanHighwaydoorde
Cordillera deTalamanca.Hoewel eenzoneweerszijdende
weg tot reservaatwasverklaard, ishiervandeoorspronkelijke eikenbossenvrijwelnietsbewaardgebleven.
Hetmerendeelvanhet staandehoutvieltenofferaan
houtskcolbereiding.Eengecombineerd project vanPAO
en'if.methet beheerderdomeingrondenbelasteCostaricaar.sr instantie,dattendoelhad tot eenrationeel
bodengebruikvoordeze streek tekomen,moestrecent
»••ïrdsnafgebrokenwegen3cenrebrekaanbelangstelling
van Costaricaansezijde.
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InNicaraguavielhet zwaartepuntvanhetbezoek ophet
brandt)estrijdingsprojeetderPinuscaribaea-savanneninhet
NOvanhetland.
Pinus caribaeaneemt langsdeAtlantischekustvan
Nicaragua eenomvangrijk areaalin.Debegroeiingendragen
overwegend hetkaraktervan eenboomsavanne;hetbedekkingspercentagevanPinusvarieert daarinvan0tot ca.10.Op
het ontstaanvandeze savannenheeft brandgrote invloeduiteoefend.Thansnogbrandthet overgrotedeelvandesavanne
voorzoverniet beschermd)jaarlijksaf.Regeneratievan
Pinustreftmen slechtsaan opplaatsenwaarbrandachterwege bleef,maardaariszijalsregeldanookzeerabundant.
In1959werd,navoorbereidend werk doorFAO enmetde
medewerking vandit lichaam,eenomvangrijkbrandbestrijdingsproject doorderegering terhandgenomen.Hetuiteindelijke doelisdeontwikkeling van eengeïntegreerde
houtindustrievoorNO-Nicaragua. InhetNdeelvanhetPinusgebiedwerd daartoe rond eenwegenshet project gestichte
nederzetting (SlilmaSia)eengebiedgereserveerd.Wegen
enbrandsleuvenv/erdenaangelegd,brandtorensgebouwd.Een
intensiev.ebewaking enbestrijdingheeft ernstige branden
sindsdienkunnenvoorkomen.Hetaanvankelijke reservaat
tergroottevan30.000ha issuccessievelijk uitgebreid en
meet thans132.000ha.Henhoopt ineentijdsbestek vannog
5 jaareenuiteindelijke omvangvan 250.000hatebereiken.
Voorlichting aandespaarzame bevolking indeze streek is
eenvoornamefactorbijhetwelslagenvanhetproject.
Detotdusverrebereikte resultatenzijnuitermate
gunstig.Hetwerenvanbrand leidde- enkele exceptionele
gevallendaargelaten-totdevestigingvan overvloedige
Pinus-verjonging.Overigehoutigegewassen slaanindeze
faseniet ofnauwelijksop,zodataanonderhoud vande jonge
kuituurgeenaandacht behoefttewordengeschonken.
Deinitiëlegroei isvrijlangzaam:na 5jaarzijnde
boompjesalsregel1à2mhoog.Daarna treedt eengroeiverbetering in.De jongeplantenhebben eengoedevorm,
zijtakkenzijnlicht enworden (ookbijopenstand)spoedig
afgestoten.
•Deenigekultuurmaatregelisdunnen.Deaantallen
individuenperhazijnalsregelzeerhoog (10.000ofmeer),
menmoet daaromreedsineenvroeg stadium ingrijpen.Men
dunt "op2m" (d.w.z.degemiddelde onderlinge afstand der
bomenwordt op2mgebracht)enbijwijzevan experiment
"op3m".Wegensde enormearealenwaarvoormenzich inde
naastetoekomst t.a.v.dedunninggesteld ziet,werd een
proefgenomenmet "mechanischdunnen".Hierbijv/ordenmet
derotary-cutter2m-brede strokenontbost,terwijlmen
tussendeze stroken evenbrede strokenuitspaart.Hetdunnen
met dehouwerbeperkt zichdantotdeonbehandeldestroken.
Hetresulterende verband tussendebomenonderling bedraagt
ca.2x 3rc.Voorditwerkvoldeed dev/ieltrekkerniet
(lekke banden), eennieuwe proefmetkleine rupstrekker
wordt overwogen.Medio 1967beschiktemenover8000hagedundekultuur.
Puntendievoortsaandachtkregenwaren: (l)kunstmatigeverjongingopterreinenwaar letdusverre spontane
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regeneratieachterwege bleef, (2)toelatenvanveein
brandsleuventerverlichtingvanhet onderhoud daarvan,
(3)toepassing vangecontroleerd brandenterbeteugeling
vanhetgevaarvoorwildebranden en(4)selectievan
moederboment.b.v.zaadwinning.
Grotebehoeftebestaat aaneenweloverwogen en
breed opgezetaanwas-dunningsexperiment.
InGuatemalawerkt FAOmedeaaneenbosontwikkelingsproject teSayaché (ElPeten). In1963werd hiermee een
begingemaakt.Hetprogrammaomvat: (l)bosbouwkundige
inventarisatie, (2)houtteeltkundigonderzoek, (3)bosontsluiting entransport, (4)opstellenvan eenbeheersplan, (5)houttechnologischonderzoek en(6)studies
m.b.t.deontwikkelingvan eenhoutverwerkendeindustrie.
EenboskaartvanElPetenschaal1 :250.000is 2
gereedgekomen.Vanhet totaaloppervlakvan37.400km
wordt 74$aangeduid als "commercialand potentially
commercialforest land",22$als "non-commercialforest
land", en3$als "non-forest land".Aandehandvandeze
kaartwerd eengebiedvan ca.2500km uitgekozen,
gelegen inhet ZWvanElPeten,waartoedeactiviteiten
zichvoorlopig beperken.Terplaatse overweegt eensterk
gemengd altijdgroen seizoenbos.Detailkaartenvandit
gebied zijn invoorbereiding.
Specialeaandachtwerd doormijgeschonkenaanhet
houtteeltkundigonderzoek.Lienheefthiermeepasenkele
jarengeleden eenaanvanggemaakt,omtrent deresultaten
valtdanooknogzeerweinig tezeggen.
Voornatuurlijke verjonging zijnde omstandigheden
naarhetvoorkomtweiniggunstig: (1)hetvolumeaandeelvanhoogwaardige soorten isbetrekkelijk gering,
(2)jongeplantenvandeze soortenzijn,zelfsnaarverhouding,weinigabundant, (3)hetvoorkomenvan eendichte
palmenondergroei staat dehoutteeltkundigebehandeling
vanhet bosindeweg.Desondankswerd eenproefopgezet.
Dediversebehandelingen zijnerinde eersteplaatsop
gericht degewensteverjonging inhet bosteinduceren,
hetgeenmentracht tebereikendoorlichtstelling bij
handhavingvanzaadbomen.De exploitatie,eventueelin
meerdere etappesuittevoeren,maakt bijgevolg deelvan
hetverjongingssysteem uit.Verschillendevariatiesin
lichtstelling enbehandelingvandeondergroeivinden toepassing (intotaal7perkenà4ha). Menbeoogt deverjonging slechts éénmaal,nl.na 5jaar,vrijtestellen.
Kritiek richt zichopdeoptimistische opvattingen
omtrent "commerciëlehoutsoorten",opde exploitatie in
meerdere etappes,opdeverwaarlozing van velschadebij
exploitatie inreedsbehandeld bosenopdeaannamedat
voldoendeverjongingkanwordenopgeleid bijslechts
éénmaligevrijstelling.
Opzeerbescheiden schaalwarenproeven opgezet
aangaande bosverrijking enbeplanting.Bosverrijking was
toegepact ineen3-6mhoge secondaire begroeiing;
gebruikte soortenSwieteniamacrophyllaenCedrelaodorata.
Deplantproefhadbetrekking op10vande30meest
algemenesoortenvanElPeten,eenindividuele mengingvan
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desoortenvond toepassing,

2.VOORWOORD
Van10meit/m 6 juni1967werddoormijeenstudiereis
gemaakt doorenkeleMiddenamerikaanserepublieken:CostaRica,
Nicaragua enGuatemala.
Hetvoornaamstedoelvandezereiswasmijopdehoogte
testellenvanhet bosbouwkundig onderzoek datverricht
wordtaanhetPost-universitair Opleidingscentrum vanhet
IICAteTurrialba (Costa Rica).Daarnaast diende ikkennis
tenemenvandebosbouwkundige activiteiten indezelanden,
welkezichinhoofdzaak voltrekken inhetkadervandeontwikkelingsplannen diedaarthan3metmedewerkingvandeFAO
wordengerealiseerd.
Vandezereiswerd eenverslag opgesteld,dataan
het C3L0SalsmedehetBestuur endeAfdelingBosbedrijfsregelingvandeLandbouwhogeschoolwerdaangeboden.Aangezien eenwijdereverspreiding vanditverslagwenselijkwerd
geacht,verschijnthetthans-hier endaaraangevuld -in
dereeksCELOSrapporten.
Gaarnebetuig ikookbijdezenmijn erkentelijkheid
voordemedewerking ensteun,die ikinzoruimematezowel
bijdeBosbouwkundige Afdelingvanhetgenoemde Centrumte
Turrialba,alsbijderesp.?A0-missie3inCostaRica,
Nicaragua enGuatemalahebondervonden.Eveneens spreekik
mijndankuit jegenshetBestuurvande Landbouwhogeschool
teWageningen endeDirecteur^anhet CentrumvoorLandbouwkundig Onderzoek inSuriname,diehuntoestemmingvoor
hetmakenvandezereisverleenden.Tenslottekomt
ir.P.GrijpmateTurrialbadanktoewegenshet lezenvan
hetgedeeltevanhetmanuscript aangaande CostaRicaen
zijnopmerkingendaarover.

3.COSTARICA
3.1.ALGEMENEENBOSBOUWKUNDIGE GEGEVENS
3.1.1.Algemeen
3.1.1.1.Ligging.Oppervlak
CostaRica,gelegentussen8°en11°15'N.B.en82°30'
en860W,L., is-komenduithet oosten-detweededer
Middenamerikaanse republieken.Vandegrensmet Panamain
het ZOnaarde^rensmetNicaraguainhetNWmeethetland
ca.400km.Debreedtevanhet land,vanCaribischekusttot
Facififïcht-kust,varieert tussenongeveer120en150km.
Hetheeft eenoppervlakvan 50.900km2.
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3.1.1.2.Relief
Deruggegraatvanhetlandvormeneentweetalgebergteketens,beideingrotelijnen evenwijdigaande
Pacifischekust lopend: (1)deCordilleradelGuanacaste
indeNW-helftvanhetlanden(2)inhetverlengde
daarvanmaarmeteenonderbrekingvanca.50kmde
CordilleradeTalamanca,doorlopendtotinPanama.De
eersteketentelt eenaantaluitgedoofde enactieve
vulkanen,tot2000mhoog,detweedegebergteketenisniet
vulkanisch,maarbereikt aanzienlijk groterehoogten
(hoogstepuntvanCostaRica:Cerro Chirripó3820m ) .
Inhetcentraledeelvanhetland,op30à40km
NOvanbeideketensminofmeerevenwijdigdaaraan,
bevindt zicheenderdegebergte:deCordilleraCentral,
bestaandeuiteenreekshogeentendeleactievevulkanen
(Poâs-2704m,Barba-2906m,Irazu-3432m,Turrialba-3328 m),
DeCordillera Central,hetZO-deelvandeCordillera
delGuanacasteenhetNW-deelvandeCordillerade
Talamanca omsluitendezg.MesetaCentralvanCostaRicaeenhooggelegenvallei (ca.900-1400mbovenzeeniveau),
diemet 57°vanhettotale landoppervlak meerdandehelft
vandebevolkingherbergt.
DekustvlakteaandeCaribische zijdeisinhetNW
breed (ca.80km)enversmalt-naarhetZO.Aande
Pacifische zijderijkendebergentotdichteraandekustlijnenkanopdomeesteplaatsennietofnauwelijksvan
eenkustvlaktewordengesproken.
3.1.1.3.Klimaat
Hetklimaatwisseltvanplaatstotplaatssterk.
Inhoofdzaakwordthetbepaald doordehoogtebovenzeeniveauendeliggingt.o.v.deregenbrengendepassaten.
Alsregelwordt onderscheid gemaakt tuasendeklimaten
van:
a)hetlaagland("tierracaliente")-vanzeeniveautot
600maandeCaribische,tot800maandePacifische
zijde;gem. jaartemperatuurboven 22°C;
b)hetlaag-enmiddengebergte ("tierratemplada")van600of800mtot2000m;gem.jaartemperatuur
tussen220enÏOC-C;en
c)hethooggebergte ("tierrafria")-boven 2000m;
gem. jaartemperaturenonderlOoC.
Overalzijndeonderlingeverschillenindemaandgemiddeldenvoordetemperatuurgering.Dedagelijkse
temperatuuramplitude echterisaanzienlijk,vooral onder
drogecondities.
Verreweghetgrootstedeelvanhetlandheefteen
, overvloedigeneerslag (2000-6000mm/jaar).Alleenin
de Centrale Valleiendemeestwestelijke provincie'
(Guanacaste)ligtdeneerslag tussen1000en2000mm.
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Menkent tweeseizoenen:
a)dedrogetijd("verano"=zomer)van ca.januari
(Guanacastenovember)totmeien
b)denattetijd ("invierno"=winter)derestvanhet
jaar.
Indeneerslagrijkegebieden ishetdroge seizoenminder
geprononceerd.
3.1.1.4.Bevolking
Hettotale inwonertalbedroeg in1963:1.338.000.Voor
medio 1966werd het op1-|miljoengeschat.De jaarlijksebevolkingsaanwas isbijzonderhoog (4,3$).
Debevolking issterkgeconcentreerd indeCentraleVallei,
waarkoffie ensuikerriet devoornaamste landbouwgewassen
zijn.Vooralopdehellingen diedevalleiomgevenwordtveeteelt bedreven.Debevolking hierisoverwegend blank,van
Spaanseorigine.
Indelagere,v/armeregebieden ishetnegroïde element
vaak sterkervertegenwoordigd. Deteeltvanbananen encacao
iserplaatselijk vanbelang.Grotedelen,voorallangsde
Caribischekust,zijnechteruiterst dunbevolkt ofonbevolkt.
Deoorspronkelijke Indiaanse bevolkingvindtmenonvermengdnogslechtsinenkeleafgelegengebieden engering in
getalterug.
3.1.2.Bosbouw
3.1.2.1.Bosareaal
Alshetbebo33ihgsperccntage (1963)vanhet landwordt
doorPAO (z.j.)opgegeven61 (braakliggend terrein inbegrepen).
Daarmee correspondeert eenlatere opgave (ATTON.1967:59$).
Hetpercentage opgegevendoorSTEIN (I960),ni. 77,moetop
eenmisvatting berusten.
Grotedelenvanhetland zijnbedekt dooraaneengesloten
wouden,dieopveleplaatsenniet ofnauwelijksdoordemens
werdenberoerd. Inhet bijzondergeldt ditvoorhet laagland
aandeCaribischezijde,delenvandePacifischekustzone en
de CordilleradeTalamanca.Daarentegen heeft het bosinde
Centrale Vallei endeomringendeberghellingennagenoeg geheel
plaatsmoetenmakenvoorlandbouw enveeteelt.
Deontbossingvolgt deontsluitingvanhet land.Wegens
de sterkebevolkingsaanwaskan eenverdereteruggangvanhet
bosareaalwordenverwacht.
3.1.2.2.Eigendom
Vanhet totaalbosareaalwas in1963volgensPAO (z.j.)
72$ir)handenvande staat en28$particulierbezit.
STEIN (I960)geeft devolgende cijfers:staat 82$,gemeente
3$, particulier15$.
Infeitewordt domeingrond dieniet onder éénofandere
vornvanbeheervalt doordebevolkingbeschouwd alsniemandsland.Door erzichtevestigen,hetgeenzonder speciale
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vergunninggebeurt,endoorhet terreingedurende een
aantal jarente exploiteren (houtkap,hcutskoolbranden,
veeweiden,verbouwvangewassen)verwerft menzichover
dat terrein eenongeschreven eigendomsrecht.Het isuit
sociale enpolitieke overwegingen danvaaknietmeer
mogelijk dezewildevestiging ongedaantemaken.De
officiële cijfersgevendaardoorgeenbetrouwbaarbeeld
vandewerkelijke toestand.
3.1.2.3.Houtproduktie. Import,export
Dehoutproduktie in1963isweergegeven inonderstaandetabel (PAO 1965).
Zaaghout,fineer endwarsliggers
376.000m3
Overig industriehout
95.000m3
Brandhout enhoutskool
1.527.000m3
Totaal
1.998.000m3
Hetmerendeelvanhetgeproduceerdehoutkomtvande
inconcessieuitgegeven staatsbossen.Eengroot aantal
soortenwordt thansgeëxploiteerd,waarvan deviervoornaamstezijn:
laurel (Cordiaalliodora),
pochote (Bombacopsisquinata).
cedroamargo (Cedrela odorata).
cedromacho (Carapaguianensis).
Voortszijnvanbelang:
aceituno (Simaroubaglauca),
caoba (Swieteniamacrophylla),
cativo (Prioria copaifera),
espavel (Anacardium excelsum),
frutadorada (Virolakoshnii),
guanacaste (Enterolobiumcyclocarpum),
jaül(Alnusjorullensis),
maria (Calophyllum brasiliense),
roble (Quercusspp.).
Ondanksdegrotehoutrijkdomvanhet land overtreft
de invoervanhout enhoutprodukteninwaardedeuitvoer
verre.Zobereikte in1963deuitvoer eenwaardevanruim
1miljoendollar,deinvoer éénvanruim 10miljoen.Het
leeuwendeelvanhet laatstebedragkomt voorrekeningvan
papier enpulp.
3.1.2.4.Beheer
Hetdomeinbeheerisinhandenvanhet ITCO • ) , een
autonoom overheidslichaam. Het isdeafdeling "Tierras
yBosques"diezichbezighoudtmet bosbouwkundigeaangelegenheden.

)Instituto deTierrasy Colonizacidn.
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Eenvoornametaakvormt deuitgiftevan concessiesvoor
houtexploitatie opdomeingebied.Bijdewet isbepaald dat
alleendanconcessiesmogenwordenuitgegevenwanneerde
nationale belangendaarmeeniet instrijd zijn.Ditopentde
mogelijkheid tot inrichtenvan bosreserves inschermgebieden.
Inderdaad wordt vandezemogelijkheid gebruik gemaakt.Dit
houdt echterniet indatdebetrokkengebieden daarmee in
allegevallenveilig zijngesteld,daarcontrole opwilde
houtkapniet ofnauwelijks bestaat.Demeeste concessies
liggenaande Caribische zijdevanhetland.
Insommigegebejrgtestrekenhebbenontbossingen een
ernstigevormaangenomen enwordt dewatervoorziening der
lagergelegendelenbedreigd. Incidenteel zijnherbebossingen
terhandgenomen.Het ITCOwerkthierbijsamenmetgemeenten
enparticulieren,doordathet deadviezenverstrekt enhet
plantmateriaallevert,terwijldegrondeigenaar zijngrond
enarbeid (voorplanten enonderhoud)terbeschikkingstelt.
Bijdebestaandegeringe fondsen schijnt ditde enigeweg
tezijnomalthans enigbostot stand tebrengen.Doorin
verschillende delenvanhet land dergelijke beplantingen
aanteleggenhooptmen eenstimulanstotverdereherbebossingente geven. Voorzoverhet departiculiere eigenaars
betreft ligthier eenkansopsuccesindienmenvoorde
toekomst eenredelijkehoutopbrengst magverwachten.Men
richt zichderhalve opsnelgroeiende soorten:Bombacopsis,
Cedrela,Cordia,Pinuscaribaea enEucalyptus spp.inhet
laagland enlaaggebergte-Cupressus lusitanica,Alnus
jorullensis enEucalyptus spp.inmidden-enhooggebergte.
Eenandere factorvanbelang isdevraag ofmen erinslaagt
hetaanleggenvanbeplantingentedoenzienalseensoort
statussymbool.Het zijnineerste instantie demeestvooruitstrevende enmeest betrouwbaregrondbezitters dievoor
deverstrekking vanplantgoed inaanmerkingkomen.Omgekeerd
kanhetuitvoerenvanherbebossing eennieuwe inhoudkrijgen,
eentekenvormenvan vooruitstrevendheid.
Tochvoldoet dit systeemnietgeheel.Hetgrotebezwaar
isdatmengeendirecte zeggenschapheeft overdebeplantingen.
Indiendegrondeigenaarmet onderhoud e.d. ingebrekeblijft
kan»menhemhoogstensuitsluitenvandeverdere verstrekking
vanplantmateriaal.Ook zijnhetmeestal slechtszeerbescheiden programma'sdieopdezewijzeverwezenlijktkunnen
worden.
Herbebossingen, eveneensopzeerbeperkte schaal,werden
daarnaast uitgevoerd doorde Costaricaanse elektriciteitsmaatschappij,die inverschillendegebieden hydrologische
belangenheeft;endoorDefensa Civil-eenautonomeinstelling opgerichtnadeuitbarsting vandeIrazüin1963-die
methulpvanAIDaandevastlegging vandebovenstehellingen
vandezevulkaan isbegonnen.Deoorspronkelijke eiken-en
elzenbossenwerdenhiernamelijk totaalvernietigd.Bijde
herbebossing maakt men evenwel inhoofdzaakgebruikvan
Eucalyptussoorten.
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3.2.HETPOST-UNIVERSITAIROPLEIDINGSCENTRUM VANHETIICA
TETURRIALBA
Het InteramerikaansInstituutvanAgrarischeWetenschappen (IICA'))vormt eenorgaanvandeOrganisatie van
Amerikaanse Staten (OEA")).Hetwerd in1944inhet leven
geroepenmethetdoelde economische ensocialeontwikkeling indeLatijns-amerikaanselandentebevorderen
dooropleiding,onderzoek enhulpverlening opagrarisch
gebied.
Het Instituutwordt thansbehalvedoordebijdragen
vandelandenledengefinancierd doorhetUnited Nations
SpecialFund,alsbilateralehulpdoor enkeleWesteuropese
landen (w.o.Nederland)endoordiverse organisaties (zoals
AgencyforInternationalDevelopment,AID).
Hethoofdkantoorvanhet Instituut bevindt zichte
SanJosé (Costa Rica), regionalekantoren zijnerin
SanJosé (voorlopig), Lima enMontevideo.Voortsbeschikt
het Instituut overenigeopleidings-enonderzoekcentra,
waarvan het centrumteTurrialba eréénvormt.
Aande "EscuelaparaGraduados"teTurrialbawordt
aanafgestudeerdenvan Latijns-amerikaanse instellingen
voorhogeronderwijsdegelegenheidgeboden ineenaantalrichtingen opdegenoten opleiding aanvullend onderwijstevolgen enonderzoek teverrichten.Debehoefte
hieraanbestaat doordat aanverschillendeuniversiteiten
enhogescholendebewustevakopleidingenniet aande
daaraante stellen eisenkunnenvoldoen.
Menkanzijnstudievoortzetten inéénvandevolgenderichtingen: (1)plantenteelt enbodemkunde,
T2)economie ensocialewetenschappen, (3)veeteelt en
(4)bosbouw.Vooriedererichtingwordt ineenaantal
specifiek opdierichtingafgestemdevakkengedoceerd
(voorbosbouwb.v.16vakken).Daarnaastwordt inenige
meeralgemeengerichtehulp-enbasiswetenschappen
gedoceerd (zoalsgeologie,klimatologie,statistiek).De
studentkiest binnen zijnstudierichting eenhoofdvak,
waarvoorhijeenscriptiemaakt, endaarnaast eenaantal
bijvakken.Aaniedervakwordt eenaantalpuntentoegekend,
voorhetpuntentotaal isdestudentgebondenaaneen
bepaaldminimum.Bijéénenanderpleegt destudent overlegmet enbehoeft hijdegoedkeuring vanzijn "studieraad"-eengroepvanvierofvijfdocenten,w.o.degene
bijwiehijzijnhoofdvakdoet.
Detotale opleidingvergt 1à 2jaar.Bijeensuccesvollebeëindigingwordt degraadvan "MagisterScientiae"
toegekend.
Debosbouw isaandit opleidingscentrum vertegenwoordigd sinds1951.Hettotaalaantalaankomende

*)Instituto InteramericanodeCienciasAgricolas.
")Organización deEstadosAmericanos.
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bosbouwstudentenbedroeg inde jaren1951t/m '59:26met
eengemiddeldeverblijfsduurvan13maanden.VanI960t/m
'67warendit er46 (gem.verblijfsduur 21maanden).Tweederde derstudentenwasafkomstigvanPeru,Colombia,
Ecuador,CostaRica,Bolivia enMexico;derestkwamvan
deoverigeLatijns-amerikaanselanden endeV.S. Tentijde
vanmijnverblijfteldedebosbouwafdeling 16studentenop
eentotaalstudententalvan 110.Aanvankelijkwerdgewerkt
met eenzeerbescheiden staf.Thansomvatdewetenschappelijke staf eenvastekernvan10medewerkers;vaak zijner
bovendien enkeletijdelijkemedewerkers.
Het onderzoekprogrammavandebosbouwkundige sectie
vanhet IICAomvat 24projecten.Dertiendaarvan liggenop
houtteeltkundiggebied,deoverigehebbenbetrekkingop
ecologie,dendrologie,fotogrammetrie,houttechnologie en
houtmeetkunde (IICA1967).Éenoverzicht geeft bijlage1.
Behalve tenaanzienvanonderwijs enonderzoekvervult
het IICA eentaak aangaandehet beheervanverscheidene
bosreserves ennationaleparken inzowelCostaRica,als
Panama, Colombia enVenezuela.
3.3.PROEFBEPLANTINGENMETDIVERSE HOUTSOORTEN
Eénvandevoornaamste onderzoekobjectenvandeBosbouwkundige afdeling vanhet Opleidingscentrum teTurrialba
vormenbeplantingenmet diversehoutsoorten inverschillend
milieu ("speciestrials";ziebijlage 1,projectenHoutteelt
1,4 en5 ) .
Minofmeerlosvan elkaartrachtmenthanstwee
programma'sterealiseren.Het ene,opgezet doorBarres en
Peck,heeft alsarbeidsveld het tropische laagland van
Midden-Amerika.Hetandere,waarvan Grijpmadepromotoris,
beperkt zichtot CostaRica enricht zichinhoofdzaak op
laag-enmiddengebergte.Beideprogramma'shebben tendoel
tekomentot aanbevelingen omtrent deaanplant van soorten
onderuiteenlopende omstandigheden (bodem,klimaat)binnen
het inhet onderzoek betrokkenareaal.Debenaderingvan
het probleemverschilt echter.Ditvloeitniet zozeer
voort uit deaardvanhet onderzoek alsweluit depersoonlijkevoorkeurvan debetrokkenbezoekers.
Barreswenst eengroot aantal soorten inzijnonderzoek
tebetrekken endenkt zijnuiteindelijke resultaten intwee
etappestebereiken. Inde eerstefasekrijgenallein
aanmerking komende soorten eenkans. Ineengestencilde
mededelingwordtgesproken van eenaanvangsaantalvanca.
40soorten.Tijdensmijnbezoekwerd eengetalvan 90genoemd. Zijv/orden,individueelgemengd,opeenaantaldaartoeuitgezochte terreinenaangeplant -persoort b.v.16
exx.Naverloopvan3à4 jaarheeft eentweede selectie
plaats.Vandemeest belovende soorten quamortaliteit en
initiëlegroeiwordennumeeromvangrijke éénsoortige
proefbeplantingenaangelegd.Dezebeplantingen zullenhet
uiteindelijke antwoord moetengeven opdevraag,welke
soortenvooraanplant inhet bewustegebied demeeste
perspectievenbieden.

- 17-

IntotaalheeftBarresvoordezebeplantingsproeveneen40-tallocatiesophet oog;20proefperken
inPanama enCostaRicazoudengedurendehet eerste
jaarwaarophetplan inwerkingtreedt verwezenlijkt
moetenworden,deresterende20inNicaragua,Honduras
enGuatemalagedurendehet tweede jaar.')
Bijhet tweedeprogramma,gericht ophetCostaricaansebergland,wordendesoortendirect afzonderlijk
inkleine percelengeplant.Menheeft thansdebeschikking over6proefterreinen,inhoogtebovenzeeniveau
variërend van600tot 2800m. Intotaalzijntotop
heden 54soorten inonderzoek. Perproefterreinwordt
het sortiment echter,samenhangend methet lokale
milieu,minofmeersterkbeperkt.Deaanplant strekt
zich,afhankelijk vanzaadvoorziening enandereomstandigheden,overmeerdere jarenuit.
Demeestuitgebreide collectie (mei1967:43soorten)
bevindt zichopeenterrein (PuenteCajon)nabijhet
OpleidingscentrumteTurrialba,voorheen ingebruik
voordekuituurvan suikerriet.Deproeftuindiehier
inwording isheeft tevenstotdoelzaadbomente
leveren enalsdemonstratie-object voor studentente
dienen.Deproefpercelen zijn er20x 20m^groot en
onderlinggescheiden door10mbrede openstroken.Per
perceelworden inprincipe 100bomengeplant,diemen
beoogt tot eenminiatuuropstand opteleiden.Eenopsomming vande6proefterreinenmetdedaartoegepaste
soortenisalsbijlage 2opgenomen.
Het isinteressant eenvergelijking tetrekken
tussenbeidewerkwijzen.
Werkend intweefasenkanmenmetdezelfdegeldmiddelenmeer soorten inhet onderzoek betrekken.
Bovendien bestaat demogelijkheid tot eenwiskundigeverwerkingdergroeigegevens.
Daartegenoverbestaandevolgendebezwaren:
1.Proefterreinen ingericht tijdensde eersteoriënterendefase verstrekken slechtsgedurende enkele jaren
waardevolle gegevens.Zodradeplanten elkaaronderlingbeïnvloeden zijnderesultatennietmeermaatgevendvoorwatmenvandesoorten inmonokultuur
magverwachten.Uiteraard isdaartoedit deelvan
het onderzoek ookniet bedoeld. Indien echterhet
tweededeelvanhet onderzoek omwelkeredenendan
ookmoetworden ingekrompen ofvervalt,kunnende
eerstgenoemdeproefterreinenweinig dienstenmeer
bewijzen.
2.Hetvaltna3of4 jaarnogniet steedstebeoordelen
welkeuiteindelijk debeste soorten zullenzijn.

')Hetprogrammawerd eind 1967opnieuwherzien,waarbij
hetaantallocaties (voorlopig?)tot8 schijnt te
zijnteruggebracht,allegelegen inCostaRica.
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3.Alvorensproefpercelenvandeverkozenhoutsoortenkunnen
wordenaangelegd,zijnreeds enkelejarenverstreken.Ook
dedefinitieveuitkomst vandeproefkentmenduspas
later.
4.Proefopstandenkrijgtmentenslottevan slechts eenzeer
beperktaantalsoorten.Het isthans echtermoeilijk te
voorziennaarwelke soortenoverenkeletientallen jaren
specialebelangstellinguitgaat.Proefaanplantingenvan
eenvrijgroot aantal soorten,daarbijinbegrepen soorten
waarvan detoekomstige betekenisthanstwijfelachtigis,
hebbendaarom zekerhunwaarde.
5.Deopzetvandeproefvergt dat,althansperblok,alle
soortengelijktijdig wordengeplant.Een ernstigbezwaar
vanpraktischeaardvormt daaromdegrote moeilijkheid
omvoorhetgroteaantaltoetepassensoortentegelijker
tijd overdevereistehoeveelheid plantklr.armateriaalte
beschikken.
3.4. "B0EREN30SJES"INCOSTARICA
3.4.1.Cordiaalliodora
Cordiaalliodora- één vandevele soortendie inSpaans
sprekendelanden "laurel"wordengenoemd -komt indeneerslagrijkegebiedenvanMidden-Amerika inhetprimaire laaglandenlaaggebergtebosminofmeerzeldzaamvoor.Hetwordt daar
eenboomtot 35mhoog entot 80à90cmdik.Wanneerhet
boswordtgeëxploiteerd ofgekaptvindt de soort echtervoor
haarverjonging eengeschikt milieu.Insecondairebegroeiingenvindtmenhaardaaromhetmeest.
InCostaRicaheeft Cordiazichmassaalgeïnstalleerd in
verlaten bananenkulturesvandeUnited Fruit Company inhet
Atlantischekustgebied,vooral indeomgevingvanPuerto Limón
enSiquirres.NabijSiquirreszag ikdoordekleinlandbouw
verlatengronden,thansbedekt door secondairbos,onregelmatigvan structuur,waarin Cordia eenopenkronendak opca.
20mvormde.
Cordiaalliodora bezitmiddelzwaar,matighardhout,dat
goed tebewerken isenbestand tegentermieten.Vóór1950
hadhet opdemarktnauwelijks inganggevonden.Thansis
het inCostaRica enandereMiddenamerikaanselanden eenzeer
gezochte ennaarverhoudingveelgeëxploiteerde soort.Het
wordt alsconstructie-enalsmeubelhout gebruikt envindt
toepassingalsfineer.
LangsdeAtlantischekusthebbenzichverscheidenezagerijengevestigd,dievnl. laurelverzagen.Hethoutwordt
bijdelandbouwers indeomgeving opgekocht.Deverkoopis
alsregelopstam.Deuitsleepgeschiedtmet behulpvanossen,
deblokkenzijndaaromklein (ca.4mlangbijdiameters
van omstreeks40-60cm).Deboerenkrijgen doordebetrekkelijke schaarsteaangeschikt hout eengoedeprijs.
Doordezeontwikkeling isdebelangstellingvandeboer
-voorhethout opzijnterreindelaatstetijd enormtoegenomen.Opontgonnenterreinen -incacao-enkoffiekultures
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Hetkustgebied aan
deAtlantischezijde
van CostaRicais
overhetalgemeen
nogweinig ontsloten.
Tropischregenbos,
niet ofnauwelijks
doordemensberoerd,
bedekt eruitgestrekte
gedeelten (Siquirres,
ca. 500m b.z.n.).

Opverlaten landbouwgronden installeert
zichinditgebied
Cordiaalliodora.
Mededoordat de
"laurel"doordelandeigenaar somswordt
begunstigd, speelt deze
soort insecondaire
begroeiingen thans
vaak eenvoorname rol
(Siquirres,ca.100m
b.z.n.).
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zowelalsveeweiden-slaat Cordianaast anderesecondaire soortenvaakovervloedig op.Insommige streken
heeft depraktijk inganggevondendatdeboerbijhet
onderhoud vanzijnlanddelaurelspaart.Deboomheeft
eenvrijsmalle enlichtekroon,zodathijweinig schaduw
geeft.Y/ordtnaverloopvan jarendelandbouwterplaatse
opgegeven,danisdebasisgelegdvoor eensecondairbos
met overwegendCordia.
De jongeplantvertoont debeste ontwikkelingwanneeropgroeiend tussenander opgaandgewas.Detakafstoting isook inopenopstandengoed,destamvorm over
hetalgemeen fraai.Insecondairbosgroeit laurelsnel.
BUDOWSKI (1957)vermeldt eengemiddelde diameterop
borsthoogtevan60cmna 27jaar.
Hetareaal secondairboslangsdeAtlantischekust
van CostaRicaisgroeiende,demogelijkhedenvoorde
regeneratievanCordiazijngunstig,debelangstelling
vandegrondbezittervoordesoort isgewekt.Voorde
toekomstigehoutvoorzieningvanCostaRicawordt dan
ookveelvanCordiaalliodoraverwacht.
3.4.2.Cupressuslusitanica
Desoort isinheems ingebergtestrekenvanMexico
enGuatemala.Reedsvroegwerd zijingevoerd indeOude
Wereld (Portugal).Zoisdenaam teverklaren.
VolgensBUDOWSKI (1957)zouCupressus lusitanica
pasomstreeks 1915à1920inCostaRicazijngeïntroduceerd. Thans isdecypresindeCentraleValleitussen
hoogtenvannaar schatting 1000en1600m eenzeeralgemeen enopvallend element.Alsinhet Mediterranegebied de Cupressus sempervirenswordthierC.lusitanica
indichte rijbeplanting alswindsingelaangelegd.De
bomenzijnalsregelreedstotvollewasdomgekomen,
zodat-alsBudowski'sopgave juist is-deaanplant
alvrijspoedig opgrote schaalmoethebbenplaatsgevonden.
Indezerijbeplantingendragendestammenvanaf
geringehoogtedikke takken.Wanneeraangelegd alsbos
verkrijgt menbijnauweplantverbanden ( 2 x 2of2 x 3 m )
eengoedetakafstoting.Deboomgroeit betrekkelijk
snel,hijkanondergunstige omstandigheden in25jaar
eendiametervan50cmbereiken.Hethout isgeschikt
voorconstructiedoeleinden. Hoeweldefunctiealswindsingelprimairis,zijndehoutopbrengstenvoordeboer
niet zonderbelang.
Doorhet CentrumteTurrialba iseenherkomstonderzoek m.b.t.Cupressuslusitanicaterhandgenomen.
Zadenwerdenverkregenuit Mexico,Kenya,Nieuw-Zeeland
enCostaRica enopverschillende plaatsenwerdenproefvakkenaangelegd.
3.4.3.Alnusjprullensis
Deze elzesoortkomtvoor ingebergtestrekenvan
CostaRica,vnl. inpionierbegroeiingen,zoalsopterreinafsohuivingenenlangsrivieroevers.Optimaalgroeit de
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soort bijeengemiddelde jaartemperatuurvan15-17Cen
daarwordengroteafmetingenbereikt.
Opdeberghellingen diede CentraleVallei omringen
treftmen,vnl. indeomgevingvanSanJosé,tussenca.
1300en2500mveelkleineveebedrijven aan.Indeweiden
slaatde elsspontaan op.Deboerenhebbende ervaringopgedaandathunweiden inkwaliteitwinnenwanneer eenlicht
schermvanalsaanwezig is.Destikstofbindingdoordeels
ishierdebet aan,daarnaast zouookvandelichtebeschaduwing eengunstige invloeduitgaan.
Deveetelerszijn erzotoegekomennatuurlijke opslag
vanAlnusinhunweidentegenvraattebeschermen,waardoor
veeweidenmet licht elzenschermwerdengeschapen.Ookwerden
boomweidendoorbeplantingmet elsineen10x 10mverband
aangelegd,waarvanthansmeerdan 1000habestaat.
Deelsgroeit bijzonder snel.Eendoorsneevan 55cm
wordt in18jaarbereikt.Hethout vindtveletoepassingen.
Opdegroterehoogten,waarhetwordtgeteeld (enwaartermietenontbreken)ishet 'tvoornaamste bouwhout.Sindskort
wordt ertriplex vangemaakt.
3.5.DEEIKENBOSSENVANDE CORDILLERADETALAMANCA.PLANNEN
TOTRESERVERING
Hetgeslacht Quercus speelt indeMiddenamerikaansegebergten eenvoorname rol.AlleenreedsvanCostaRicakentmen
12à15soorten.Vanafca.1000mkanmende eikdaaraantreffen,aanvankelijk inmengingmet soortendiehunhoofdverbreiding veelalopgeringere zeehoogtehebben,zoalsdiverse
Lauraceae.
Opgroterehoogtewordt Quercusalgemener entussen 1500
en2500mtredenverschillendevertegenwoordigers vanhetgeslacht inonderlingemenging op (Q.costaricensis,Q.aaata,
Q.eugenifolia e.a.), zodatvrijwelzuivere eikenbossenontstaan.Dezebossenzijnbijzonder imposant enfraai enwaarschijnlijk uniek indewereld.Hetkronendak bereikt een
hoogtevan 30 à35m,destammenhebben opborsthoogte een
diametervan80cmofmeer.Zijliggenindezonemet sterke
nevelvorming.Hierdoor,doordedichte kronensluiting en
doordedonkergroenekleurvanhet loverheerst inhetbos
eensterkgetemperd licht.Het bosisrijkaan epifyten.
Opnoggroterehoogte (2500-3200m)treedthetgeslacht
Quercusnogwel op,maardebomen blijvenkleiner,degroeiwijzewordtgeleidelijkmeergedrongen ende opstanden zijn
sterkgemengd. Quercuscostaricensisvindtmen ersamenmet
o.m. Arctostaphylos costaricensis (Eric), Buddleiaalpina
(Logan.),Drimyswinteri (Magn.),Escallonia poasana (Sax.),
Mahoniapaniculata (Berb.),Podocarpusmontanus (Taxac.)
enWeinmanniapinnata (Cunoniac). Ookdit bosisbijzonder
rijkaanepifyten.
Opdeberghellingen rond de CentraleValleihebbende
oorspronkelijke bossengrotendeelsmoetenwijken:voorde
kuituurvan suikerriet enkoffie indezonetussen 1000en
1500m,voorveeteelt indezonetussen 1500en2000mboven
zeeniveau.Indemeerafgelegengedeeltenbleefhetgebergtebosvoorlopig minofmeerintact.
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Desterkebevolkingsaanwas,gepaard gaandemetdetoenemendeontsluitingvanhet land,heeft evenwelbewerktdat
verdere ontbossingen delaatste 10à 20jaarinsommige
strekenverontrustendevormenaannamen.Praktijk inCosta
Rica i3namelijk -evenals inveleandereMidden-enZuidamerikaanselanden-dat,zodraeenwegwordt aangelegd
doorvoorheenmoeilijk ofniet bereikbaargebied,een
pionierbevolking zichlintvormiglangsdenieuweweg vestigt,het bosopruimt,eraldanniethoutskooluitmakend,
om erveetelatengrazen engewassen teverbouwen.De
domeingrond isvoorde eenvoudige bevolkingvanniemand.
Door erzichtevestigen,het terrein inbezittenemenen
ergedurende eenaantal jaren één ofanderevormvan
bodemgebruiktoetepassenverwerft de "squatter"zich
eenzekerrechtophet terrein.Indit stadium ishetuit
sociale overwegingen zeerbezwaarlijk het terreintedoen
ontruimen.
Metditvoor ogenwerd in1945 eendecreetuitgevaardigd,waarbijtotNationaal Parkwerd verklaard eenstrook
terbreedtevan2kmweerszijdenhettracévoordePanamericanHighwaywaarditdeCordilleradeTalamancazou
doorsnijden (wegvak Cartago-San Isidro).Eenwettelijke
regelingwerdgetroffen in1961.Deaanteleggenweg
zouoverruim80kmvoerendoorvoorheen ontoegankelijk
bos,vnl. eikenbos,enomredenenvanlandschappelijke,
toeristische,bodemconserverende enbosbouwkundigeaard
wildemendezebegroeiing zoveelmogelijkhandhaven.
Hetzoueenuniek gedeeltemoetenwordenvan eenweg
dievoorts inMidden-Amerikaslechtsleidt doorvrijwel
geheel ontbostgebied.Hetwerd eentragischvoorbeeld van
dezinloosheid ombepaaldegebiedenoppapiertegenmisbruik enwanbeheertebeschermenzonderdaarbijtoereikende
middelentescheppenomdezebescherming daadwerkelijk ter
hand tenemen.DePanamericanawerd eeninvalspoortvoor
wildevestiging inhetgebied.Ongebreideldekapvond
plaatst.b.v.zagerijeninhetlagergelegenaangrenzende
land,kuiperijen envooralhoutskoolbereiding. Opdeontbosteterreinenwerdveegeïntroduceerd enhier endaar
verbouwt men enigegewassen.Deresultaten zijnontstellend.Onttakeld bosenslechteweidenmetverkoolde boomstronkenbegeleidenderoute.Erosiedoet zichgelden.
Grondafschuivingenvormen eenbedreiging.NabijdeCerro
delaMuertezag ikdelaatstebosrest overdittraject
onderdebijlvallen.Allesscheentothoutskoolteworden
gebrand.Maandelijkswordennog ca.7000zakkenhoutskool
afgevoerd.
DeTanamericanavolgthieroverenkele tientallen
kilometers ongeveerdewaterscheiding tussende Caribische
Zee endePacific.Noordelijk daarvan liggendestroomgebiedenvan eendrietalrivieren:RioMacho,Revcntazón
enRioPacuare.Ook inditgebied,dat aansluitingheeft
methetdichtbevolkte centrumvanhetland,namenontbossingenhand overhand toe.Eengecombineerd initiatiefvandeCostaricaanse electriciteitsmaatschappij(die
hydrologischgeïnteresseerd is),delandelijke instantie
voorhet toerisme enhet Ministerievan Landbouwheeft
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ertoegeleid dat ookditgebied, intotaal110.000hametend,
tot "NationaalPark"werduitgeroepen ("RioMacho"), het
beheerwaarvanwerd opgedragenaanhet ITCO 1 ). Deofficiële
bepalingen zeggeno.m.dat binnenhetParkabsoluut nietgekapt,gejaagd engebrand magworden endatgeenbosbijproduktengewonnenmogenworden.Dit isirreëelomdathetgebied
eenbevolkingheeft enmendebestaande levenswijzevande
mensennietperverordeningkan stopzetten.Watmensindsde
instellingvanhet z.g. Nationale Parkwelbereikt schijntte
hebben isdatweinignieuwevestigingenhebbenplaatsgehad en
enige controlebestaat opdehoutexploitatie enhoutskoolwinning.Endit isals eerste stapnaar eenmeerverantwoord
beheerreedsvanveelbelang.
Recent isals coöperatief projectvanFAO enITCOeen
studieomtrent hetgewenste toekomstige bodemgebruik (land
useplanning survey)van "RioMacho"terhandgenomen.De
bosbouwkundige inventarisatiemoet daarbijbelangrijkebasisgegevens leveren.Bijde inventarisatiewordt gebruikgemaakt
vanvakkentergroottevan500x 20m2, atrandom overhet
terreinverspreid.Eenbemonsteringspercentage van0,3wordt
aangehouden.TentijdevanmijnbezoekaandeFAO-missiete
SanJoséwasditwerknogniet afgesloten.Welwarencijfers
bekend omtrent dehoutvoorraden dereikenbossen. Inde
•>
gunstigstegevallenwerdenperhamassa'sgemeten tot 400m,
waarvan exploitabel 250m3.
Naast debosbouwkundige inventarisatieheeft eenhouttechnologisch onderzoek vandevoornaamstederinhetgebied
voorkomende soortenplaats,datverrichtwordtaandeUniversiteit teSanJosé.Daarbijkwam reedsaanhet licht datverscheidene eikesoortenuitstekend constructiehout leverenen
geschikt zijnvoorparket.
Overigensheerstte ertijdensmijnbezoek eenweinig
opgewekte stemming inhet FAO-kamp.Doordat CostaRicain
gebreke bleefaangaandehaaraandeel indefinancieringvan
het programma stond devoortzetting vanhet project oplosse
schroeven. ")
Het isgemakkelijk naafloopkritiek televeren endezin
vaneenproject alshet onderhavige intwijfeltetrekken
indiengeenwaarborgen bestaandatdefinancieringvanbegin
tot eind iszekergesteld.Aannamevanhet principedathet
ontvangende land eenbepaalde bijdragemoet leveren,houdt
echterdeaanvaarding vanrisico in:debinnenlandse politieke
ontwikkelingen endedaarmee samenhangende verstrekking van
fondsenheeftmen immersniet indehand.
Ditgevalvormt eenillustratievandevelemoeilijkheden
waarvoormenkomt te staanbijderealiseringvanlajidhervormingsplannen inontwikkelingslanden.Want ookalzoutenslottetoch eenweggevondenv/ordenomhetoorspronkelijke
project tot eengoed eindetebrengen,dannog ontbreekt de
meestkritieke schakelindeomzettingvanhetheersende
chaotische bodemgebruik ineengeleide enverantwoorde
exploitatiedernatuurlijkehulpbronnen:destapvanplannaar
')Instituto deTierrasy Colonización.
")Inderdaad moest enkelemaanden laterhetprojectv/orden
afgebroken.
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verwerkelijkingdaarvan.Veelalbeschikt het ontvangende
landniet overeendienst dieinstaat isdeplannente
realiseren engaatvanregeringszijde indezenniethet
noodzakelijke initiatiefuit-omwelke redendanook.
Menkanzichdaarbijafvragen ofdebemoeienissenvan
dehulpverlenende instantiemogen stoppen bijhetuitbrengen,vanhet (vrijblijvende)adviesofdat inhetalgemeenvanmeet afaanhet project eropgericht dientte
zijndat ookhulpwordtgebodenbijhet scheppenvande
voorzieningen die eenuitvoering derplannenmogelijk
maken, eventueelzelfsbijdieuitvoering zelve.Ontegenzeggelijk echterzullenhiermoeilijkhedenvanpolitieke
aardrijzen.

4.NICARAGUA
4.1. INLEIDING
Vandelandbrug dieZuid-metNoord-Amerikaverbindt
neemt Nicaragua,evenalsPanama enCostaRica,eenstrook
indiereiktvan Caribische Zeetot PacifischeOceaan.
Hetgrenst inhet Zaan CostaRica,inhetNWaanHonduras,
Hetlandheeft eenoppervlak van148.000km2,waarvan
echter10.000km2wordt ingenomendoortweegrotemeren:
LagodeNicaragua enLagodeManagua.
Evenalsdenaburige landenwordt Nicaraguavnl.door
gebergten ingenomen.Fysiografisch kanmendevolgende
gebiedenonderscheiden:
(1)AandePacifische,dusZW-zijde eensmallekustvlakte.
(2)Aansluitend het Centralebergland, inhetNWmet
enigehogevulkanen.
(3)Omslotendoordit bergland eenbrededepressie,
NW-ZOgericht (dusevenwijdig aandekust).Hierindebeidemeren,waarvandewaterspiegelop
slechtsgeringehoogtebovenzeeniveauligt.
(4)Het laaggebcrgte enheuvelland tenWvanhet
Centralebergland,wcstwaardsgeleidelijk in
hoogteverliezend.
(5)DebredekustvlaktelangsdeCaribische Zee
(150km inhetN,50km inhetZ ) .
Indegebieden (1),(2)en (3),gezamenlijkniet
meerdan1/3vanhet land innemend,leeft 90$vandeca.
1,6 miljoen inwonersvanNicaragua.
Eengroot deelvanhet land isdoorbos-waarhet
Pinusbetreft overwegend boom-savanne -bedekt.Het volgende staatje,gedestilleerd uit LUECKHOPF (1964),geeft
eenoverzicht vandevoornaamste typenmethunverdeling
overhet land.
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Altijdgroene loofbos (Atlantischezijdevan
waterscheiding)
55$
Loofverliezend bos (Pacifische zijde)
8$
Pinuscaribaea (Wkustvlakte)
7$
Pinusoöcarpa (noordelijk-centrale hoogland)
2$
Totaalca.
72$
Slechtvalt dit echterterijmenmetFAO (z»j.),welke
publicatie alstotaalbosareaal47$vanhet landoppervlakvermeldt.(1963).
4.2.PINUS CARIBAEA INNICARAGUA
4.2.1.Areaal
Hetgrootste aaneengeslotenareaalbereikt Pinus caribaea
inhet Caribischekustgebied van0-HondurasenN^Nicaragua.
Het looptvanKaap CamaróninHondurastotaandeRioGrande
inNicaragua, envolgt daarmeedekust over eenafstand van
ca.450km.Debreedtevanhetareaalvarieert vrijsterk en
ishetgrootst terhoogtevandeRioCoco-degrensrivier
tussen beidelanden- :ca.120km.Het oppervlakwordtgeschat opruim 16.000km 2 (LUECKHOFF,1964),waarvan ietsmeer
dandehelft tothetNicaraguaanse territoriumbehoort.
TenZvandeRioGrande liggennog slechts enkeleverspreidevoorkomensvanPinuscaribaea.Dezuidgrensvanhet
natuurlijk verspreidingsgebied wordt bereikt ietstenNvan
Bluefields (ca.14° N.B.).
4.2.2.Geologie enbodem
Langsde Caribischekust vanNicaragua treftmenachter
recente strandafzettingen eenbredegordelvanlagunesen
zwampenaan.Daarop sluit eenzwakgolvend landschapaan,
grotendeelsgelegentussen60en120mboven zeeniveauen
opgebouwd uit Tertiaire enQuartairealluvialeafzettingen.
Pinus caribaea isinzijnvoorkomenvrijwel totdeze
laatsteafzettingen beperkt.Zijzijnopgebouwd uitnietof
weiniggesorteerd materiaal,inhoofdzaakafkomstigvande
verderlandinwaartsgelegenvulkanische formaties,ensteeds
zeerrijkaangrind.Hetalluvialepakket rust opvulkanisch
gesteente.Van oostnaarwestneemthet indiktetoe,nabij
dekustwordt eendiktevan enkeletientallenmetersbereikt.
Debodemdiezichhierontwikkeld heeft isarm enzuur,
beide somsinextrememate.Aandeoppervlaktebevindt zich
opveleplaatsengrind (kwartsmet plinthiet).Debovenste
horizontkanzelfstot 90$grind bevatten.Bij toenemende
dieptewordt hetaandeelvandefijnefractiegroter,zodat
gesprokenkanwordenvan "gravellysandy loam", "gravelly clay
loam"en "gravelly clay" (ALEXANDER, 1966).
De interne drainage isgering.Afhankelijk vanhetreliëf
heeftmentedoenmet oppervlakkige afstromingvanhetwater
(op toppen enhellingen),danwelwaterstagnatie (inkommen).
Pinusvertoont debestegroeiop eendiepe zandige (leem)
kleimet laaggrindgehalte.Bijwaterstagnatie ontbreekt de
soort.
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4.2.3.Klimaat
Ditgebied -(iez.g. Mosquita-kust-heeft een
vochtig tropisch laaglandklimaat.Detotale jaarlijkse
neerslagvarieertvan ongeveer 2500mmnabijdegrensmet
Hondurastot 3800mmbijBleufields enisdushoog.Er
isechtereenduidelijkedrogeperiode,lopendvanca.
mediofebruaritotmediomei.Demaandenmaart enapril
ontvangen teSlilmaSia-het centrumvanhetbrandbestrijdingsproject,gelegen inhetN-deelvanhet
Nicaraguaanse Pinus-areaal-minderdan60mm (2-jarige
gemiddelden). Inapril enbeginmeikunnenatmosfeeren
vegetatie bijzonderdroogworden.Dit isdemeest brandgevaarlijke periode.Zet éénmaalderegen in,danishet
gevaarvoor9maandenpraktischgeweken.
4.2.4.FysiognomiederPinuscaribaea-begroeiingen
Eenfraaibeeld vanhetvoorkomenvanPinus
caribacakrijgtmenvanuit delucht.Komend vande
hoofdstad Managua,dat door eendroogklimaat isgekenmerkt,maakthet overwegendkale,grijsbruinc landschap
spoedig plaatsvoordebebostehellingenvanhetveel
vochtigerberg-enheuvelland vanCentraal-enN0Nicaragua.Geruimetijdvliegtmenoverditmonotone,
weinig doordemensbeïnvloedegebied.Kortvóórde
landing teHuaspânveranderthetvegetatiebeeld abrupt.
Hetgesloten,groenetapijt breekt open.Overeensmalle
zoneliggenkleine savannenverspreid inhethoogbosof
grijpenbos ensavannevingervormig ineen.Danheerstde
savanne.Alleenlangswaterlopenbevindt zicheensmal
lintvanloofbos.
De savanne isdor,groengeelvanaanzien-hetis
eindevanhetdroge seizoen- enhiermet eendichtnet
vanpaden,diezichwit aftekenen doorhetgrind dataan
de oppervlakte ligt.Hetterreinisonregelmatig bezet
metpijnbomen,die eenzeerijleboometagevormen.Soms
doenzijzichvooralsopengroepen,soms eeralsgeïsoleerde exemplaren.Hetminst zietmenzeindeterreininzinkingen,waar eenkleine palmhunplaatsinneemt.
Dit isingrotetrekkenhetalgemene beeld datde
Pinuscaribaea-begroeiingen bieden-niet alleenin
Nicaragua enhet aangrenzende Honduras,maarook inde
meesteanderedelenvanhetMidden-amerikaanse areaalvan
Pinus caribaea.Eenwerkelijk bos (metgoedekronensluiting)vormt desoortbinnenNicaragua slechtsop
enkeleplaatsen.Ookmengingmetloofhout treedt slechts
sporadischop.
Zoalsuithetvoorgaandereedsbleek,wisseltde
dichtheid vanPinusopde savannenvanplaatstotplaats
sterk.Voorhetgebied dat ikbezocht (Huaspân-Puerto
Cabezas)zoudegemiddeldewaardebijca.20à 30stammen
perhakunnen liggen.Debomenzijninmeerderheid 12-18m
hoog enbezitten eenstamdiameteropborsthoogtedie40cm
zeldenoverschrijdt.Dekroondoorsnee bedraagtnietmeer
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dan4-6 m.Dit correspondeertmet eenbedekkingspercentage
voorPinusvan4à6.
Deonderetage derPinus-savannenbestaatuit diverse,tot
80cmhogegrassen (Andropogon,Aristida,Paspalum, Trachypogon)
encypergrassen (Bulbostylis,Cyperus,Scleria),die-wanneer
volledig ontwikkeld - eengoede sluitinggeven.Derolvan
dicotylegewassen (Byrsonima,Curatella,div.Meiastomataceae)
isondergeschikt.Verjonging vanPinusontbreekt vrijwelsteeds.
Dezebegroeiingenworden instandgehoudendoorbranden.
Brandvoorkomt het opslaanvanloofhout,maarookdenatuurlijkeverjongingvanPinuswordt tegengegaan.Bijdehuidige
hogebrandfrequentieindeniet beschermdegebieden-vrijwel
jaarlijksbrandt hetgeheleareaal eenkeer-degradeert de
Pinus-savannc insneltempotot eenopen-d.i.boomloze-savanne.
Boven eenbepaaldeafmeting overleeft Pinusweliswaar een
grondvuur,maarde stam loopt beschadigingenop endekwetsbaarheid voorparasietenvanverschillende aardneemttoe.
Relatiefbegunstigd doordebrandenwordt eenkleine,
opvallende Cyperacea:Bulbostylis spadiacea.Vandezeerdicht
langsdestengel staandehaarvormigebladenverbranden slechts
deuiteinden.Aanhunbasisvormenzijeendermate compacte
massadathetvuur ergeenvat opkankrijgen,waardoorde
stengelintact blijft.Nadebrandvormt degroeitopnieuw
blad enkomt deplantbinnenkorte tijd tot bloei.Recente
brandvlakten kenmerken zichdan ookdoordealleenheerschappij
vandeze soort.Zeerveelvuldig brandenleidt tenslottetot
eenopenBulbostylisspadiacea-facies.
Eenandere omstandigheid dietotdedegradatie derPinusopstandenheeftgeleid isdeintensieve exploitatiedievooral
sindsdeTweedeWereldoorlog heeft plaatsgegrepen enwaarbij
steedsdebeste stammenwerdengekapt.
Deverhoogde brandbaarheid doorhetachterblijvenvan
takken inhetterrein,devestiging van eenaantalverspreide
kleine zagcrijen-diehetafvalhout inopenvuurverbrandenenmeerinhetalgemeendetoenemendeactiviteitenvande
menshebbenbovendienhetaantal endeomvang derbrandende
laatstetijdaanzienlijk doenstijgen.
4.2.5/Exploitatie
Langetijdheeftweinig belangstelling bestaanvoorPinus
caribaea inNicaragua. Inhet laatstedecenniumvandevorige
eeuwbegonmenPinusinhetgebied teverzagen.De eerstekap
opgrotere schaalgeschiedde inde jaren tussen 1920en1930
(Standard Fruit and Steamship Company),maar eerst sindsde
TweedeWereldoorlog heeft eengrootscheepse exploitatie ingezet.
Nagenoeg alleterrein isindeloopvandetijd inconcessieuitgegeven.Weliswaarmagmenofficieelnietkappen
onder 50cmdbh,maarhieropbestaatgeen controle eneris
geenmensdiezichhieraanhoudt.Toenterreindatnogniet
geëxploiteerd was schaarswerd,keerdementerug indereeds
eerderonderhandengenomengedeelten.Debijgroei isgering,
d,ussteldemende eisenlager.Ditherhaalde zichopsommige
plaatsenmeerderemalen.De exploitant iserniet in 'tminst
ingeïnteresseerd hoehet terreinwordt achtergelaten.
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Bovendienwerkt deomstandigheid datretributiewordt
betaald over g e z a a g d houteenslordige exploitatie
indehand.
Hetgebied isthanspraktischuitgekapt.Doorgebrek
aankapbaarhout isdehoutproduktie delaatste jarengedaald.Devooruitzichten opkortetermijnzijnongunstig.
4.2.6. Successie enontstaanderPinus-savannen
Wanneerhetvuurgedurende enkele jarenuitde
Pinus-savannewordtgeweerd, installeert zichverjonging
vanPinus enslaatloofhout op.BijhetMissieHospitaal
teBilwaskarma-dat ikdoorgebrekaantijdhelaasniet
konbezoeken-isdesavannereedsgedurenderuim 20jaar
tegenbrand beschermd enontwikkelde zicheenbosvan
Pinusgemengd met (vnl.onderstandig)loofhout.
Algemeenwordt aangenomendat Pinus-savanne en-bos
indeze streekmethoge jaarlijkseneerslagnietde
klimaxvormen.Bijeenongestoordeontwikkeling zoude
successietottropischregenwoud leiden.Inhetverleden
zouden over eenlangeperiode steedsweerkerende branden
het oorspronkelijk bosvernietigd hebben entot ernstige
bodemdegradatie hebbengeleid.
Menkanhierbijopmerkendat onderklimaatsomstandigheden overeenkomstig aandethansheersende (hoge
totaleregenvalmet eengeprononceerde drogetijdvan
enkelemaanden)deveronderstelde ontbossingen tot stand
gebracht zoudenkunnenworden,maardathiervoor eenaanzienlijk groterebevolkingsdichtheid nodig isdanthans
bestaat.Het ismijniet bekend oferredenenzijnomdit
laatsteaantenemen.
4.3.HET BRANDBESTRIJDINGSPROJECT
4.3.1.Inleiding
Opgrondvandewaarneming datPinuscaribaeaovervloedig opslaat opplaatsendiegedurende éénofenkele
jarengespaard blevenvoorbrand steldeTaylor,diegedurendemeerdere jarenonderzoek inditgebiedverrichtte,
eenbrandbestrijdingsprojectvoor.
Ditprojectwerd begonnen in1959door eengouvernementeellichaam,het INFONAC ' ) . DoorPAO,inNO-Nicaragua
werkzaam inverbandmet eenveelomvattend landhervormingsplan,werd eenbrandbestrijdingsspecialistterbeschikking
gesteld.
Gedurendehet eerste jaarwerd eenoppervlakvan
30.000hainbescherminggenomen.Als centrumwerd gekozen
eenrelatiefhooggelegendeelvandesavannetenZOvan
Huaspan (SlilmaSia,ca.150m b.z.n.). Wegen enbrandsleuvenwerdenaangelegd, eenbrandtorengebouwd,brandbestrijdingsmateriaalteSlilmaSiagestationeerd.

•)Instituto deFomentoNacional (InstituutvoorNationale
Opbouw)
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Wegaanleg isinditgebied betrekkelijk eenvoudig.Erbehoeftweinig tewordengeëgaliseerd.Doordat enigfijnmateriaalwegspoelt behoudtmen eengrindlaag alsnatuurlijke
verharding.Debrandsleuvenwordengeschoven terbreedtevan
6m binnenhetterrein.Langsdegrensvanhetterreinwordt
bijvoorkeur eenbredere of eendubbele sleufaangelegd.
Het beschermde areaalisinvolgende jarensuccessievelijkuitgebreid enbesloeg in1967reeds132.000ha.Een
uiteindelijke omvangvan ca.250.000hawordt beoogd,welk
oppervlakmet een jaarlijkseuitbreiding van een25.000ha
in5jaarbereikt zoumoetenworden.Daarmee zoudanhet
grootstedeelvanhet savannegebied tussen degrensrivier
Rio Coco endeRioHuahua,uitmondend ietstenZvanPuerto
Cabezas,beschermdzijn.
4.3.2.Organisatie
Aanhethoofdvanhetproject staat eendirecteur -een
Nicaraguaan-die inManaguawoont enwekelijksvoor één of
enkeledagenop enneervliegt.Hetoverigpersoneelbestaat
uit 3middelbarekrachten (bosbouwopleiding),12opzichters
en110voorlieden enarbeiders.DetoegevoegdeFAO-deskundige
isde enigeofficieelbijhet project ingeschakeldeacademicus.
Waarschijnlijk zijnbijdeze cijfershetadministratiefpersoneel entechnischpersoneelvandewerkplaatsnietinbegrepen.
Het operationeel centrum isSlilmaSia,datgoedewegverbindingenheeftmetHuaspänenPuerto Cabezas.Het iseen
kleinenederzetting,verrezen toenhetproject begontedraaien,
metkantoor,werkplaats,woningenvoorbijhetproject tewerkgestelden,winkel enlogeergebouwtje.Verspreid overhet
terreinbevindenzichthans intotaal5brandtorens.Hoewel
detorensmaximaal 20mhoog zijnoverzienzijdoordeaard
vandeterreinmorfologie enkeuzevanhunplaats iedereen
gebied van400à 500km 2 (direct).Gaathet eromrookte
zienopstijgen,danbestrijkenzijeenaanzienlijk groter
areaal.
Gedurendedebrandgevaarlijkeperiode (halffebruarihalf.mei)zijnalletorens constantmet 1manbezet.Deze
heeft debeschikking over eenradio zend-ontvangst-apparaat
enkandusrechtstreeksmet dewachters opandere torensen
met het centrum teSlilma Sia spreken.Bijiedere torenis
eenkleine brandbestrijdingsequipegestationeerd. Dezewordt
operationeel zodradaartoehet seinwordtgegeven.
Het totalematerieelomvat:
1 CaterpillarD8
1 CaterpillarD4
1 carriervoor CaterpillarD4
1 John Deeredozer,speciaalvoorhet inhoog tempo
aanleggenvanbrandsleuven (type ?)
1 grader
1 trekker."Ferguson35
1 trekkerFerguson65
3trucks
7 brandweer-jeeps (Willies)
7 jeeps (tendienstevan opzichters)
enkelemotorfietsen (id. )
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Opeentableaumetverschuifbare eenheden,opgehangen
inhetkantoor teSlilmaSia,issteedsaftelezenwaar
opeengegevenmomentzichdediversewerktuigen entransportmiddelen bevinden,zodatmendirect eenoverzicht
vandesituatieheeftwanneertotactie overgegaanmoet
worden.
Eenchapiteropzichzelf isdevoorlichting. Het
savannegebied iszeerdunbevolkt.Indianen,behorend
totdestamderMosquitas,ookgeschrevenHiskitoswaarnaardestreekgenoemd is-leven erinweinigekleine
dorpen.Tochwashet dezebevolking die,samenmethoutkappers endeverspreide zagerijen,het presteerdeom
jaarlijks 90$vandesavanneofmeeraftebranden.
Althansdeelsgeschiedt dit opzettelijk,maarwelkede
drijfverenzijnisniet zondermeerduidelijk.Veeteelt
wordt slechtsweinig bedreven enbovendien degradeert
hetherlaaldebrandentenslotte ookdegrasmat.Jacht
speeltmisschien eenrol.Wellicht ligthetprobleemmeer
ophet terreinvandepsycholoog danopdatvansocioloog
oflandbouwkundige.Het iszekerdat eentraditie indit
opzicht bestaat enzeergoedmogelijk datdeoorspronkelijkeargumententhansnietmeerofinverminderdemate
gelden.Eenzekere rolkunnen spelen: (1)eeninstinktieveafkeertegen eendichtebegroeiing,waarvanmen
nietkanzienwat zijherbergt; (2)deoverwegingdat
wanneermen jaarlijksbrandt debrandniet zohevigis
alswanneer enige jarennietgebrand wordt,maartenslotte
tochhetvuurindebegroeiing slaat,waarbijdande
zaakuit dehandkanlopen;(3)eenvoudigdelolomdefikwant toegegevenmoetwordendat eensavannebrand een
machtig schouwspel is.Hoogstv/aarschijnlijk echter
realiseert menzichvanditallesweinig enbrandtmen
omdatmendatnu eenmaal steedsheeftgedaan.
Hoedanook-het projectheeftuiteindelijk weinig
kansvanslagenwanneerwat ditbetreft geen verandering
komt indehouding vandeplaatselijkebevolking.Omdit
laatstetebereiken iseenmaningeschakeld,zelfeen
Mosquita,dietottaakheeft de.bevolking voortelichten.
Misschien ishijdebelangrijkstemanvanhetproject.
Hijspreekt opsamenkomsten enbezoekt demensenhuisaan
huis.Hijwijst eropdathet boshenenvooralhunkinderen
werk zalgeven eneenbeterbestaan enhoedoorINFONAC
getrachtwordt eennieuwbosinhet leventeroepen.En
overhetalgemeen schijntmenbegrip optekunnenbrengen.
Voordeslechteverstaander isertenslotte destok
achterdedeur.Erstaanstrenge straffenopmoedwillige
brandstichting.Deguardia'sdragenallen eengeweerniet zozeeromdaargebruikvantemaken,verteldemen
me,maarwelomontaag inteboezemen endegezagsfactor
duidelijk testellen.
De campagnealsgeheel iseffectief.Tijdensmijn
verblijfmediomeibedroeghet oppervlak datgedurende
het toenten eindelopendedroge seizoenverbrandwas
870ha,ofwel0,7$vanhet totaleareaal.Menwashier
zeertevredenmee.Alsmenzichrealiseert datvroeger
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indroge jarennaar schatting 99$vanhetgehelegebied
brandde,isditbegrijpelijk.Degrootste brandhad zichvoorgedaanbijeenkleinezagerijmetopenafvalverbranding.In
detoekomst zullendezezagerijengaanverdwijnen.
Ookhierwordt hetpropagandistisch aspectnietverwaarloosd.Op eenvoor iederzichtbareplaatshangt eenbord:
"Ziehier deresultatenvanUwwerk",waaropdeomvangvan
het invlammen opgegaangebiedwordt bijgehouden.Aldus
trachtmendearbeidersmeer inhetwerk teinteresseren.
4.3.3.Houtteeltkundigeaspecten
4.3.3.I.Resultatenvandebescherming
Deresultatenvanhet brandbestrijdingsproject zijn
imposant.Moeilijkkanmenzich eenbeter show-objectdenken.
Wanneermenrijdtvanuit Huaspännaarhetwesten ofvan
Puerto Cabezasnaarhetnoorden -debeideplaatsendieeen
luchtverbindingmet derestvanhet landhebben-komtmen
eerstdoordeonbeschermde savanne:eenschralegrasmatmet
niet danwat verspreide,minderwaardige,aandevoetzwartgeschroeide stammen-eentroosteloosbeeld.Ismendegrens
met hetbeschermdegebied gepasseerd,danvalt dedichtere
enhogeropgroeiendegrasvegetatie op,maar-voorzoverwe
onsbevinden interreindattv/eeofmeer jaarbeschermd isvooraldemassa jongePinus,alsdonkere silhouetten tussen
enbovenhet gras.Uiteraard wisselt hundichtheid vanplaats
totplaatsnogal.Behoudens enkeleplaatsenv/aarverjonging
achterwege bleef (waarover straksmeer),wordt eenminimum
vannaar schatting enkeleduizendenplantenperhavrijwel
steedsgehaald.Hen10.000plantenperha isnormaal;
plaatselijkwordt dezedichtheid verre overschreden enkan
het tienvoudige bereiktworden.
Inhet langerbeschermdedeel (6-8 jaar)zijndeboompjes
tot onderlinge sluitinggekomen enkomenzeerdichte,3-6m
hogebosjesvoor.
Eenongunstigefactorbijdezenatuurlijke bezaaiingis
deomstandigheid datalszaadbomenvoordehuidige jongeopstand-hebbengefungeerd debomen,dienadeherhaaldeexploitatiederlaatste 10à 20jaarachterbleven -dat zijnde
kleine enrelatief slechtgevormde exemplaren.Echtervalt
bijdenakomelingschap deoverwegend goedevorm op.De jonge
bomenhebben eenslanke stammet lichtezijtakken,diena
enkele jarenwordenafgestoten-ookalgroeit deboommin
ofmeerinvrije stand op.Dezegoedenatuurlijke stamreiniging iszeeropmerkelijk envangroot belang inverbandmet
deverplegingvandeopstand.
Henkan bijditalmet rechtbegeesterd raken,temeer
alsmenzichrealiseert metwat eenbetrekkelijk geringe
moeitedittot standkwam.Planten,nochwieden,noch snoeien
isvereist;de enigebosbouwkundigemaatregelwaarmeemen
temakenheeft isdebescherming tegenbrand.
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Eenboomsavannevan
Pinuscaribaeavar.
hondurensisneemt
inNO-Nicaraguavrijweldegehelekustvlakte in.Jaarlijks
terugkerende brand
houdt erdeondergroei laag engaat
devestiging van
houtiggewastegen.

Integen brandbeschermdgebiedregenereert Pinusovervloedig enontwikkelt zichnaverloopvan enkele jaren
eengesloten opstand
(brandbestrijdingsproject INPONAC-FAO,
SlilmaSia).

M Y*
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4.3.3.2.Kunstmatige verjonging
Eénuitzondering moetgemaaktworden,enwelten
aanzienvanterreinenwaarzaadbomenontbreken.Ditis
hetgevalv/aar,doorvoortgaandedegradatie,devroegere
Pinusbegroeiinggeheelisverdwenen.Debodem ishier
vaak zeerstenig (grind)enbijzonder slecht.Daarnaast
ontbreekt Pinusthans- enwaarschijnlijk ook inhetverleden- inrelatief laaggelegen,slecht ontwaterendegedeeltenmetalsregel eenvenige bodem.
Inbeidemilieusheeftmen (opkleine schaal)getracht Pinusteintroduceren doorkunstmatigeverjonging.
Ophethogergelegenterreindoorploegenvan een40cm
brede strook,destrokenonderlingvanhetharttothart
4m.Binnendezeplantstrokenwerd dePinusgeplant op
4 m onderling,zodat eenverbandvan4x4montstond.Het
plantengeschiedde optweewijzen: (1)zeersimpeldoor
gebruik temakenvanplantstok enplantmateriaal (20cm
lang)metnaaktewortel; (2)door eerstmet eenopeen
trekkergemonteerde boorgatentegraven,75cmdiep
en20cm indoorsnee,waarindekluitplant (bamboekoker)
met extrabosgrondwerdgebracht.Deresultatenvande
eerstemethodewaren-overigensniet teverwonderenzeeronvoldoende.Demortaliteit vielnogmee,maarde
plantendiena3jaarnog inlevenwaren,vertoonden
nauwelijks enigelengtegroei.Maarookhet succesvande
tweedemethode,waarvan ikderesultaten zag 1jaarna
planten,wasnogniet verzekerd.
Ook ophetterreinmetveenachtigebodemwaren
strokengetrokken,waarinmeninditgevalzadenuitlegde.
Deproefkuituurzag erweinighoopvoluit.
4.3.3.3- Dunning
Vanveelbelang isdedunning.Deoudste opstanden
hebbendedunningsfasebereikt.Ikzag eenaantalvoorbeeldenvanzeerdichtekulturesmet zeerspichtiggegroeideboompjes,waarmen infeitereedstelaatwas.
Dewijzevandunnenisprimitief.Mendunt "op2m",
inenkelegevallenbijwijzevanproef "op3m"-d.w.z.
met eenstokvandebewustelengtealshulpmiddelwordt
zoveelgekapt,datdeoverblijvende boompjesop onderlinge
afstandvanca.2resp.3mstaan.
Aanvankelijk wasmenvanmening dat Pinuszichuitsluitend installeerdegedurendehet eerste jaardat
brandenachterwege bleef.Daarnazoudegrasmat reedste
dicht zijn.Dunnenzoudushet bestekunnengebeurenin
eenzovroegmogelijk stadium:menkaptnu eenmaalmakkelijker eendunboompjedan eendikker.Omdenatuurlijke
stamreiniginghoeftmenhet -zoalsreedsopgemerkt niet telaten enblijkbaarwoog debeteremogelijkheid
tot selectie indewat ouderebegroeiingniet zwaar.Hiervan echter ismenteruggekomen.Namelijk bleek datook in
eendichtegrasmat zichnognieuweverjonging installeert.
Paswanneerdeopstand gesloten isblijft'verderevestiginguit.Bovendienheeft Pinuscaribaea-althanshier-

- 36-

de eigenaardigheid datdeafgekapte stam somsopnieuwuitloopt eneennieuwe stamvormt.Alduswordt thansuitsluitendgedund inbosjesdiereedsminofmeer eengesloten
standbereikten.
Degenoemdeafstand van inhetalgemeen 2mwordtaangehouden ongeachtbodemgesteldheid ofhoogte (gemiddelde
hoogte,opperhoogte)vandebomen.Ook omtrent dewijze en
graadvandunning ineenlaterefaseheeftmenzich,voor
zovermijbleek,nog geen voorstellingengevormd.Het
grootsteprobleemwaarvoor men zichreedsthans-eninde
naastetoekomst intoenemendemate-geplaatst zagwas:
hoewordendeuitgestrekte aandunning toezijndearealen
tijdig inbehandeling genomen?
Inmei1967konmenbogen op8000hagedundekuituur.
Menrekendevoorhetdunnenmet eenprestatievan1mandag/ha.
Opalleswat dearbeidermeerdeedwerd eenbonusgegeven.
Dezenorm lijktmijechtervoordewat oudere bosjeste
hooggesteld.Het isgebruikelijk dearbeiders indebrandgevaarlijke periode zoveelmogelijk aanhetwerk tezetten
indenabijheid derbrandtorens,zodat zijingevalvan
nood indekortst mogelijke tijdvoorbrandbestrijding
kunnenwordeningezet.
Omverlichting tebrengen inhetnogalzwaarwegende
dunningsprogrammaheeftmen eenproefgenomenmetmechanisch
dunnen.Met behulpvan eentraktorvoorzienvanrotarycutterwerden ineengoeddeelsgesloten, ca.2mhoge
kuituur strokengeopend terbreedtevan2m,zodanigdat
steedseenongeveer evenbrede strookgespaard bleef.Binnen
dezelaatste strokenwerdmetdehandgedund (machete).
Hetresulterendeverband tussendeplanten onderling wijkt
afvandatwaaruitsluitend metdemachetewerdgewerkt en
bedraagt ca.2x 3m.Demethodeheeft indezeuitvoering
nietvoldaan,doordat detrekkerteveel schadeopliep,
voorallekkebanden.Eennieuwe proefmetandere uitrusting
(Dl?)wordt overwogen.
4.3.3.4.Onderhoud brandsleuven
.Eenanderpunt datdeaandacht heeft ishet onderhoud
vandebrandsleuven.Het is inverbandmethunfunctieals
brandkerende strook essentieeldat devegetatievande
sleuvenkortwordtgehouden.Ditgeschiedt met derotarycutter.Erbestaat echter eenplan eenproeftenemenmet
vee.Deoverweging daarbijis,dat,wanneerdeopstandweerszijdenvande sleufvoldoende dicht is,hetgewasvoorhet
vee inde sleufaantrekkelijkerisdandaarnaast,zodathet
weinigneiging zalvertonenhet bosintegaan.Hetlijkt
evenwelnauwelijksaannemelijk dathetvee,eenmaalinde
sleuvengebracht,zichdaartoe inderdaad zalbeperken.
4.3.3-5. "Controlburning"
Controversieelwas ookdekwestievande "control
.burning":hetgecontroleerd brandenvanbepaalde terreinen
methet oogmerk daarmeehetgevaarvoorlateremeerintensieve ofuitgebreide brandentebeteugelen. Immershetweren
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vanbrandengedurendemeerdere jarendoet dehoeveelheid
organischmateriaal,diezichinhet terreinophoopt,
endaarmedehetbrandgevaar,toenemen.Treedttochaan
het eindevan eendrogetijd eenbrand op,danisdeze
extrahevig enkanveel schadeveroorzaken.Debrandbestrijdingsdeskundigestond inverband daarmee eenbeperkt
branden inhetbeginvanhetdroge seizoenvoor.Daartegenwerd doordebosbouwkundige,verbondenaanhet
FAO-landhervormingsprojectvoorNO-Nicaragua,aangevoerd
datvoorbodemherstel eerstevereiste isvormingvaneen
humusvoorraad indebodem endatdaarvoor brandenabsoluut
uit denbozeis.Beide opiniesvallenteverdedigen ende
beslissing zalop eenafwegenvanbelangenmoetenberusten.
4.3.3.6. Aanwas
Omtrent deaanwasvanPinusinditgebied staanweinig
gegevensterbeschikking.Deresiduairebomen opdebrandsavannenmakenmeestal eenseniele indruk.LUECKHOPF (1964)
teldegroeiringenvangeveldebomen,opgrondwaarvande
gemiddelde jaarlijksediameteraanwaszichlaat taxeren
opca.0,5 -1,0 cm.TAYLOR (1962)kwam echtervoorhet
onder4.2.6.genoemdebeschermdegebiedvanhetMissie
HospitaalteBilwaskarma tot eenvolume-aanwasvan
6,3 m3/ha,watheelbevredigendis.
De ervaring teSlilmaSiais,dat Pinusaanvankelijk
eentragegroeivertoont.Na5jaarzijndeplantenvaak
nietmeerdan1à 2mhoog.Daarnatreedt eenopvallende
verbetering inenbedraagt de jaarlijksehoogtegroeiin
doorsnee omtrent 1m.
Recent zijnenkeleaanwasproeven ingezet.Toegepast
isdaarbijdunning "op2m", "op3ni"en."op4m".
4.3.4.Slotbeschouwing
Hetuiteindelijk doeldatmenvoorogenheeft isvoor
NO-Nicaragua eengeïntegreerdehoutindustrie optebouwen.
Menkannietanderszeggen,dandatderesultatenbereiktgedurendede eerstefasevandeze ontwikkeling
goedeperspectievenbieden.
Eengrootgevaarvoordeopbouwvanhetbosblijft
brand.Deaandachtvoorpreventieve eneffectieve brandbestrijding zalnietmogenverslappen. Integendeelzal
mennaar eenperfectioneringvandetechniekmoeten
streven.Vooralwanneer indetoekomst dehoutoogstter
handwordtgenomen,zullen opnieuwderisico'sstijgen
(afvalopdekapvlakten,houthakkerskampeninhetbos,
enz.).
Eenanderebedreigingvoor eenzoomvangrijk areaal
inmonokuituurvormenplagen enziekten.Toenin1963
en1964Pinuscaribaeainhetaangrenzende Honduras bijzonder sterktelijdenhad onderaantastingvan
Dendroctonus frontalis,isNicaragua dedansvrijwel ontsprongen.Voorzorgsmaatregelen zijnsteedsgeboden.
Dezehouden in:het scheppenvangoede sanitaireverhoudingen inhetbos,eengoedeontsluiting enpermanente
controle.

- 38 -

Veelmeeraandacht danthansgegevenkanwordenvragen
aanwas/dunningsproeven.Inaanmerkingnemend de enormearealen
die straksgedundmoetenworden,zouden enkele breedopgezette
en weloverwogen proeven ophunplaatszijn.Debestaande
proevenzijnkwantitatief enkwalitatief onvoldoende.Van
veelbelangvoor één enanderzijndevooruitzichtendie
reedsopbetrekkelijk korte termijnbestaantenaanzienvan
deafzetmogelijkheid vankleindunningshout,m.a.w.wanneer
kan eenpulp-ofspaanplaatfabriekgaandraaien.
Eenbeginisgemaaktmethetwinnenvanzaadaangeselecteerdezaadbomen.Geziendegrotewereldvraagnaarzaad
vanPinuscaribaealiggenhiermogelijkheden.Menisvoornemenshetzaadbedrijfuit tebreiden.Inhetterreinwerd
reeds eenaantal jongebomenvoortoekomstige leverantie
gemarkeerd.Eendroogschuurkwam juistgereed.Voordeoogst
kunnende Indiaanse chicleros-tappersvan chicleaande
boomAchraszapote-wordeningeschakeld.DitlaatstebedrijfboetaanbetekenisinendezaadwinningvanPinus
kanvoordeze liedennieuwebestaansmogelijkheden openen.
Tenslotte eenwoord overdekunstmatigeverjonging
opterreinenwaartotdusverregeenspontanekolonisatie
vanPinusplaatsvond.Hetlijktnietverantwoord hierveel
aandacht aante schenken,enerzijdsaangezien "goed"terreindusterreinmetnatuurlijkeverjonging -binnenhet beschermdegebied inzoruimematevoorhanden is,anderzijdsomdat
erenkelem.i.dringenderproblemen zijndiealleaandacht
vragen.Bovendienlijkthetaannemelijk datbijverstrijken
van.detijd spontanevestigingvanPinusuit derandenzal
plaatsvinden.PogingenomPinusaandegang tekrijgenin
delage,slechtgedraineerdegedeeltenmetveenbodemdienen
tewordengestaakt.
Welkewijzevanverjonging tezijnertijdnaexploitatiegevolgd zalworden,iseenkwestievanlaterzorg.
Gezien detot dusverre opgedane ervaringen lijkthethandhaven indekuituurvan enkelezaadbomendemeestaangewezenweg.

5.GUATEMALA
5.1. INLEIDING
Guatemala isdemeestwestelijkederMiddenamerikaanse
republieken.Het landheeft eenoppervlak van108.900km 2 .
Inpublicatiesvanhet land zelfgeeftmen echter131.700km 2
op,omdatBritsHonduras-dat consequentBelicewordtgenoemd
tothetterritorium vanGuatemalawordtgerekend.Met 4,3
miljoen inwoners (1964)ishetdevolkrijkstevandezerepublieken.Ca.dehelftvandebevolking isvan Indiaanse
origine.
Morfologisch zijndriedelenteonderscheiden:
(1)DePacifischckustvlakte,20-40kmbreed.
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(?)Dnßrotcmiddenmootvanhetland,gevormd door
enkele inhoofdzaak O-W-georiënteerdebergketens
entussengelegenvalleien.Indezuidelijkste
keten (SierraMadre)komt eengrootaantal,
deelsactievevulkanenvoor,waartussen enkele
zeerfraaiemeren liggen.Indegebergtestreken
overwegenpijn- eneikenbossen.Depijnbossen
vindtmenvnl.tussen1500-3200m;zijbedekkenca.16.000km2.Hetleeuwendeelvande
bevolking isindit centraledeelvanhetland
geconcentreerd.Dehuidigehoofdstad
(Guatemala City)endedrie respectievelijke
vroegerehoofdsteden (Tecpän,Ciudad Viejaen
Antigua)zijnhiergelegen.
(3)Hetminofmeervlakkeland,noordwaartsaansluitend bijdemeestnoordelijke derbergketens:
ElPetén.Ditgebied,waarophet zwaartepunt
vanmijnreis inGuatemala lag,wordtuitvoeriger
besproken inhetgeenvolgt.
FAO (z.j.)geeft eenbebossingspercentage voor
Guatemala opvan38(1963).
Guatemala iseeneldoradov o r archeologen.Alomin
het landworden overblijfselendervroegereMayakultuurgevonden.
5.2.HETDEPARTEMENTELPETEN
5.2.1.Ligging.Oppervlak
HetDepartement ElPetenomvathetnoordwaartsuitspringendedeelvanGuatemala,inhetwesten ennoorden
begrensd doorMexico,inhet oostendoorBritsHonduras.
Het isgelegen tussen ca.15°50' en17°45'N.B.en
89°10'en91°30'W.L.
ElPetenbeslaatmet 37.400km2 ongeveerl/3van
het totaleoppervlak vanGuatemala enisbijverrehet
grootste departement vandatland.
5.2.2.Geologie.Reliëf.Bodem
ElPetensluitgeologischaanbijhet tennoorden
daarvangelegenYucatan.Het iseenkalkformatie,overwegend vantertiaire oorsprong,navorming inondiepe
koraalzeeëndoor eengeleidelijke opheffing bovenhet
wateropppervlakgekomen.
Het terrein isoverhetalgemeenvrijvlaktot
matiggeaccidenteerd. Meerdan9/10 vanhet landoppervlak
ligttussen50en250m bovenzeeniveau.Plaatselijk
echter ishet reliëfkrachtiger entreftmenvrij
steilerotspartijenaanofishet terreindoorerosie
sterkversneden (karst).Alleenlangsdeoostgrens
wordenhoogtentot 900m bereikt (Montanas Mayas).
Debodemisoverwegend ondiep ensteenachtig,vooralopmin ofmeersteilehellingen.Hijbestaatuit een
zware,weinig doorlatendeklei-plastisch enuitermate
klevendwanneervochtig,scheurend enkeihardwanneer
droog.
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5.2.3.Klimaat
Hetklimaat vanElPetenisgekenmerkt door eenuitgesprokenperiodiciteit:drooggedurendedemaanden (dec.)
jan.t/mmei,natgedurende deoverigetijd vanhet jaar.De
totale jaarlijkseneerslag varieert vanca.1500mm inhet
noorden tot ca.3000mm inhetzuiden.
Gedurendehet eindvandedrogetijd looptdetemperatuur optot boven40°C.
5.2.4.Vegetatie
Het overgrotedeelvanElPetenwordt ingenomendoor
sterkgemengd loofbos.Quakaraktervertoont het bosvan
noordnaarzuid (toenemende regenval!)eenduidelijke
gradiënt:hoogte-ontwikkeling, sluitingsgraad enweelderigheidnemen ingrotelijnen indierichting toe,destruktuurwordtgecompliceerder,tevensneemthetaantalder
periodiek loofverliezendesoortenaf.
Inhetnoordwesten overweegt eenbosofdwcrgbos4-15ra
hoog,datvaakminofmeeropenvanaard is.Inhet zuiden
treftmen eengeslotenhoogbosaan,dat inhoogte 30mkan
overschrijden.
Raadpleegt mendeareaalkaartwelkeRICHARDS (1964)
voorhettropischregenwoudgeeft danblijkt geheel
Petenmethetgrootste deelvanYucatantothet areaal
vandit bostypegerekend teworden.HetbosvanN-Petén
enYucatanvoldoet echterzekernietmeeraanRichards'
beschrijving vanhet "tropicalrainforest".
Naarde indelingvanBEARD (1955)dienthet bosin
Z-Petdngerangschikt teworden onderhet "evergreen
seasonalforest"en "deciduous seasonalforest".
VolgensHOLDRIDGE (1957,z.j.) loopt de scheidslijn
tussen "bosque secotropical" (inhetN)en "bosque
huraedotropical"(inhet 2)ongeveerhalverwegeElPeten
vanWnaar0.
.. Daarnaast treftmenop eentweetalplaatsen openPinus
caribaca-bossenaanofsavannenmetverspreid staandePinus.
Hetgrootstegebied (ca.200km 2 )isdatvanPoptün (400600mbovenzeeniveau),niet vervandegrensmetBrits
Honduras.Hettweede iseenkleingeïsoleerd gebied ten
NOvanTikal (200m ) . De savannenwordendoorbrand instand
gehouden eneventueeluitgebreid.
Opverscheidene plaatsenkomenuitgebreide arealen jong
secondairbosvoor.Verschillende oorzakenhebbentotde
vernietiging vanhetoorspronkelijke bosgeleid. Inhet
oostenvanhet departement,grenzend aanBritsHonduras,
ligt eenimmensgebied, (3à4000km2), dat in1962door
eenwervelstormwerdgeteisterd engrotendeels ontbost.Verspreid doorElPetentreftmenvaakgrotebrandvlakten
aan,voorallangsrivieren.Jagers (opkrokodillen)zouden
hieraan inde eersteplaats schuldig zijn.Tenslottevindt
men secondairbosrondnederzettingen,waarde Indiaanse
bevolkinghet boskaptetenbehoevevandekuituurvanmaïs,
bonen enenkeleandereprodukten.
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5.2.5.Bevolking

a

Eertijdsheefthetgebied eenaanmerkelijk grotere
bevolkingsdichtheid gekend danthans.Het centrumvande
vroegeMaya-kultuurlag inElPeten.Overblijfselender
oudestedenvindtmenopveleplaatsen,verspreid door
degehele streek.DeoorsprongvanTikal-waarschijnlijk
degrootstederMaya-stedenuit ditgebied -gaat terug
tot de4e eeuwvóór Christus.Het inwonerstalvanTikal
tijdensdeperiodevangrootste bloei (4e-8eeeuw
na Chr.)isv/elop200.000geschat -eenaantaldat
thansnogniet bereiktwordtvoorgeheelPeten.
DeMaya'swaren eenagrarischvolk,waarschijnlijk
hebbenzijeensysteem vannomadische landbouwtoegepast.De invloed diezijdestijds opdebegroeiingstoestandvanhetlandhebbenuitgeoefend moetaanzienlijk zijngeweest.Inhoeverre dehuidige begroeiing
daarvannogdesporendraagt ismoeilijknategaan.
Hetplaatselijk abundantevoorkomenvanmahonie
(Swieteniamacrophylla)enceder (Cedrelaodorata)is
welmetvroegere bewoning inverbandgebracht.
Detegenwoordige bevolking,inhoofdzaak afstammendvandeoudeMaya's,leeft inkleinedorpenvan
visvangst endeverbouwvanmais enbonen.Dewinning
van chicle-delatexvanAchraszapote-isvooral
inhetverledenvanbelanggeweest.
Houtkapvindt sindslangplaats.Mahonie enceder
zijndevoornaamste soortendiegeëxploiteerdworden.
InPoptunwordt Pinuscaribaeaverzaagd.
Vanregeringswegewordt deontwikkeling vanPeten
gestimuleerd.Enige immigratieuithet dichterbevolkte
centrale berggebied heeftplaats.
5.2.6. Communicaties
ElPetenisdoor eentweetalbergketens (Sierra
deChama enSierradelasMinas)vanhet centralegebied
met o.m. dehoofdstad Guatemalagescheiden.Eenwegverbinding tussenbeidedelenbestaatniet.Erbevinden
zichechter eendozijnair-strips inElPetenenalle
vervoervan ennaardehoofdstad -benevensveellokaal
vervoer-geschiedt pervliegtuig.
Ookhet lokalewegennet isnog slechtszeerzwak
ontwikkeld. Vanuit de centraalgelegenhoofdplaatsvan
ElPeten (Flores),lopen enkelewegennaarverschillende
richtingen,waarvan eréénaansluitingheeftmethet
Britshonduresewegennet.
Vanbelang zijnvoorts enkelevrijbrederivieren
inW-Petén (RioSanPedro,RiodeLaPasión),diebeide
uitmonden indeRioUsumacinta.Voorhetvlottenvan
hout (afvoerviaMexico)werdhiervangebruikgemaakt.
Stroomversnellingen benedenstroomsbelettendescheepvaart.
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5 . 3 . HET BOSONTWIKKELINGSPROJECT VOOE EL PETEN
5.3.1.Algemeen
In1963werd doorFAOinsamenwerkingmet degouvernementsinstantie FYDEP ')eenbosontwikkelingsproject voorhet
departementElPetenbegonnen.
PAOzaghierbijalsvoornaamste doelstelling het leiden
enopleidenvanlokaalpersoneel.Ditlaatstetrachtmen
tebereikendoordemonstratievan eengroot aantalbosbouwkundigemethodes entechnieken eninschakelingvanhetpersoneeldaarbij,maarookdoorhetverstrekkenvanbeurzen
vooraanvullende studieinhetbuitenland (VerenigdeStaten,
CostaRica,Peru,Duitsland).Tevenswilmeneenbegin
makenmet eengeregeld enverantwoord beheervanhetbosen
poogtmenbijdeoverheid meerbegripvoorditwerkte
wekken.
Hetprogrammaomvat:
(1)debosbouwkundige inventarisatievanElPeten,
(2)houtteeltkundig onderzoek,
(3)aanlegvanbosontsluitingswegen,kap entransport
vanhout,
(4)opstellenvan eenbeheersplan,
(5)houttechnologisch onderzoek,
(6)studiesm.b.t.deontwikkelingvan eenhoutverwerkende industrie.
5.3.2.Debosbouwkundige inventarisatievanElPeten
Vooruitlopend ophetvan startgaanvanhet eigenlijke
projectwerd infebruari enmaart 1962het departement door
eenCanadesemaatschappij opluchtfoto's1 :40.000opgenomen.
Deinterpretatie derluchtfoto'sgeschiedde in1964.Daarbij
werd eengroot aantaltcrreincontrolesverricht -perjeep,
perboot,zelfspermuildier,maarhetmeest effectiefmet
eenlaagvliegendvliegtuig ofeenhelicopter.
Deboskaart vanElPetenschaal1 :250.000kwamgereed
in1966.Voordetypenonderscheiding isde (potentiële)
economische betekenisderdiversetypenmaatgevend (zietabel).
Legenda-eenhedenboskaartElPetenenhunprocentueelaandeel.
"Commercialand potentially commercialforest land"
74,28
gemengd loofbos,hogerdan15
ra
62,04
"
" ,6-15mhoog
9,14
"
" ,minderdan6mhoog
2,90
pijnbos (Pinuscaribaea)
0,20
"non-commercial forest land"
22,31
gemengd loofbos,6-15mhoog
19,39
"
" ,minderdan6mhoog
2,92
')PoraentoYDesarrolloEconómicodelPeten=Opbouwen
economische ontwikkeling vanElPeten.
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"non-forest land"
3,41
rivieren enmeren
0,94
moerassen
0,70
weiden
1,48
landbouwkultures
0,23
dorpen enwegen
0,06
Toelichting:
"forest land"=terreindat eenbepaaldeminimumbedekking draagtvanbomen,ongeachthunhoogte,of
vroegergedragenheeft ennietdoorlopend inander
gebruik is.Alsminimumwaardegeldt voorgemengd
loofbos eenkroonsluiting van20$,voornaaldbosvan
5$.
"commercialforest land"=terreindatzaaghout en/of
industriehout voortbrengt ofkanvoortbrengen.
"non-commercialforest land"=terreindatwegens
ongunstigmilieudezeproduktennietvoortbrengt.
Aangenomenwordt dat eenbosdat,wanneervolgroeid,
minderdan15mhoog is,niet-commercieelis.
weide =natuurlijke ofanthropogene savanne,eventueel
metverspreid loofhoutminderdan20$bedekkend of
verspreidnaaldhout minderdan5$bedekkend.
Aandehandvandezekaart iseengebied afgezonderd
waartoeverderebosbouwkundigeactiviteiten zichalthansvoorlopig -zullenbeperken.Het iseenaaneengesloten terrein inhet ZWvanElPeten,begrensd door
derivieren Salinas enPasión,tergroottevanongeveer
2500km 2 .Bepalend voordekeuzewaren debetrekkelijk
goedebereikbaarheid,,derelatiefhogehoutvoorraad
enhet feitdathetgebiedniet reedsinconcessiewas
uitgegeven.
Vanditgebied zijndetailkaarten invoorbereiding,
waarvandelegendaafwijkt vandiederoverzichtskaart.
Devolgende onderscheidingenwordengemaakt:
1.non-forestland
2.forest land
21non-commercialforestland
22 (potentially)commercialforest land
221young forest (regeneration)
222matureforest
Voor "natureforest"bestaan 2"hight classes"en
4 "density classes".
hight classes:
15-30m
groterdan 30m
density classes:
20-40$ sluiting
40-60$
"
60-80$
"
80-100$
»
Dehuidigeontsluiting, exploitatie enbosinrichting
baserenzichopdedetailkaart.
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5.3.3.Houtteeltkundigonderzoek
5.3.3.1.Algemeen
Hethoutteeltkundigonderzoek heeft zichvnl. opdrie
onderdelengericht:
(1)natuurlijkeverjonging vanhetbos,
(2)bosverrijking,
(3)beplanting.
Tenbehoevevanditonderzoekwerd eenlijst opgesteld
vandeboomsoortenvanGuatemala (wetenschappelijke eninheemsenamen,kodering), eenherbarium enhoutmonsterverzamelingaangelegd enwerden enkelebasisonderzoekingenverricht,o.m. naardegroei enmortaliteit inongerept bos
ennaardevergiftigingstechniek voorongewenst loofhout.
Hethoutteeltkundig onderzoekwerd tendele in1964,
hoofdzakelijk echterpasin1965en1966begonnen.Deresultatenzijnnog beperkt envanzeervoorlopigeaard.
5.3.3.2.Natuurlijke verjonging
Doeliseensysteemteontwikkelen,deexploitatie en
houtteeltkundigebehandelingvanhetbosomvattend,datop
economische basisdenatuurlijkeverjonging vanhet bosverzekert.
Proefvakkenzijnuitgelegd ineen-volgensdemededelingen-ongestoord boscomplexnabijElRosario (Sayaxché).
Het bosheeft eenhorizontaalgeslotenkronendak,reikendvan
20-35m.Vele soortenparticiperen indezeheersendeboomlaag,o.m.werdenwaargenomen:
Ampelocerahottlei (Ulm.)
Aspidospermamegalocarpon (Apoc.)
Brosimumalicastrum (Mor.)
Bursera simaruba (Burs.)
Cedrela odorata (Meliac.)
Ceibapentandra (Bombac.)
Celtissp. (Ulm.)
Dialiumguianense (Leg.)
Guarea sp. (Meliac.)
Laetiathamnia (Placourt.)
Lonchocarpuscastilloi (Leg.)
Lucuma sp. (Sapot.)
Bthecellobiuraarboreum (Leg.)
Poulseniaarmata (Mor.)
Pouteriasp. (Sapot.)
Protium copal (Burs.)
Sickingia salvadorensis (Rub.)
Simarubaglauca (Sim.)
Spondiasmombin (Anac.)
Terminaliaamazonia (Combr.)
Vatairea sp. (Leg.)
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Enkele soorten stondentijdensmijnbezoek,dat
tegenhet eindvanhet droge seizoenviel,kaalofliepen
juistuit,zoals Cedrela odorata enBurserasimaruba.
Eentweede etage,8-12mhoog enopdemeeste
plaatsenzeerdicht,werdnagenoeggeheel ingenomendoor
Orbignya cohune-eenpalmmet zeerlangeveervormig
samengestelde bladen,die,wanneervolwassen, eenstam
vormt,hier echtervrijwel steedsalsgrondstandig rozet
ontwikkeldwas.
Onderdezeweinig lichtdoorlatende palmlaaggroeide
betrekkelijk weinig (div.palmsoorten,enkelevarens,
Selaginella enenighoutig gewas).
Metuitzondering vanBrosimum-waarvan jongeplantentot ca.40cmhoogopveleplaatsenabundantvoorkwamen-scheenover 'talgemeenvrijweinigverjonging der
heersende boomsoorten aanwezig.Mijnbezoekwas echter
tevluchtig omhieromtrent eenvolledig beeld teverkrijgen.
Het isniet duidelijk ofdeze opbouwvanhetbos
eenmin ofmeerstabieletoestandweerspiegelt.Bij
beschouwing derbeschikbaredatableek dediameterklasseverdeling voordeovergrotemeerderheid dersoorteneen
normale (toenemend aantal individuenbijafnemende
diameter),delaagstekategoriezounaarzeggen echter
slechtvertegenwoordigd zijn.
Bijhetverjongingsexperiment steldemenzichals
eerstedoelhet inducerenvannatuurlijkeverjonging der
gewenste soorten.Ingerichtwerden7proefperken, ieder
200x 200m 2 . Indeproefperken 1en2werdenallelianen,
palmen enbomenkleinerdan15cmdbhvannietmarktwaardige soortengekapt,debomengroterdan15cmvergiftigd ditlaatste echteronderhandhavingvan eenschermvan
demeestgewenste soortendat 50resp.25$vanhetoorspronkelijk basaaloppervlak vormt.Zodrazichvoldoende
verjonginggeïnstalleerd heeftwordthet schermverwijderd.
Indeproefperken 3,4en5werdenperha ca.10
exemplarenvandemeestwaardevolle soortenalszaadboom
aangehouden,terwijl inhet overigedeelvandeopstand
een "commerciëlekap"werduitgevoerd.Ookhierligthet
indebedoelingnavestiging vanvoldoendeverjonginghet
resterende scherm,i.e.de10zaadbomen, indevormvan
exploitatie danweldoorvergiftiging teliquideren.
Hetverschil inbehandeling tussendezedrieproefperken
berust daaropdat:
(a)inproefperk3debehandeling tot bovengenoemde
maatregelenbeperktblijft;
(b)inproefperk 4de eerste (commerciële)kapgevolgdwordt doordeverwijderingvanalleongewenstegewas:lianen,palmen,niet-commerciële
houtsoorten (kappenvanlianen,palmenenbomen
dunnerdan15cmdbh,vergiftigen derzwaardere
bomen); terwijl
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(c)inproefperk 5na eenbehandeling alssub (b)de
bosbodem in3rabrede strokenmetbehulpvan een
buldozervandehumeuzebovenlaagwordt ontdaan
(afstand tussende stroken 10 m ) .
Proefperk 6tenslottewerd slechtsonderworpenaaneen
commerciëlekap (dusgeenspecialevoorzieningen t.b.v.toekomstige opstand).Proefperk 7werd inde oorspronkelijke
staatgelaten.
Alleen indeproefperken 4 en5wordt eenvrijstelling
vandeverjonging inhetvijfde jaarbeoogd.
Thans-ruim 1 jaarnade eerstekap envergiftiging had zichindevakkenmet sterkelichtstelling entevens
verwijderde ondergroei (no's2,4en5)eendichte,ca.
rimhogevegetatielaag ontwikkeld.Eengroteplaatsnamin
Belotia sp.eenTiliaceametgevleugeldevruchten;daarnaast
anderetypisch secondaire soorten:Cecropiaobtusifolia,
Inga sp.,Crotonspp.,Schizolobiumsp.endiv.Piperaceae.
Hiertussen enonderwerd -naarhetvoorkwam- eenredelijk
aantal jongeplantengevondenvansoortenuithetoorspronkelijkebos (Ampelocera,Dursera,Guarea,Spondias,Terminalia,
Vatairea).Invak 1washetaandeeldersecondaire soorten
duidelijkgeringer.Menkreeg bovendiende indrukdatverjongingvansoortenuithet oorspronkelijke bosmeerabundantwasdaninde sterkerlichtgesteldevakken. Inproefperk3stonddedaargehandhaafdepalmetagede installatie
derlichthoutsoortenkennelijk indeweg.Vande overige
soortenwasdeverjonging (nog)spaarzaam.Bijperk6was
bijde "commerciëlekap"zeerveelvandedominerendeboomlaagweggehaald.Detoestandwas ervergelijkbaarmet diein
vak3.
Inhetdoordehoutteeltdeskundige vanhet project uitgebrachte eindrapport (mei1967)wordt ondervoorbehoud de
inproefperk 4toegepastemethodeaanbevolen.
O p m e r k i n g e n :
l.-Hetbegrip "commerciëlehoutsoort"isergwijdgenomen.
Slechts enkelevandeindezerubriek opgenomen soorten
(zieonder)bezittenactuelemarktwaarde.
Aanbevolensoorten:
Achraszapota (Sapot.)
Andiragaleottiana (Leg.)
Astronium graveolens (Anac.)
Blepharidiummexicanum (Rub.)
Bombax ellipticum (Bomb.)
Brosimumalicastrum (Morac.)
Bucidabuceras (Combr.)
Bursera simaruba (Burs.)
Calophyllumbrasiliense (Gut.)
Cedrelaodorata (Meliac.)
Ceibapentandra (Bomb.)
Celtishottlei (Ulm.)
Cordiagerarcantus (Bor.)
Enterolobium cyclocarpum (Leg.)
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Guazumatornentosa(Stere.)
Hymenaea courbaril (Leg.)
Lonchocarpus castilloi (Leg.)
Lysilomabahamensis (Leg.)
Swieteniamacrophylla (IJeliac.)
Tabebuiaheterophylla (Bign.)
Terminaliaaraazonica (Combr.)
Wimmeriabartlettii (Celastr.)
2.Deindeproefvakkenuitgevoerde "commerciëlekap"is
daardoorniet opdehuidige situatieafgestemd.Het
moetnogblijkenofvoorhetgrosvandegeëxploiteerde soorten inderdaad eenmarktkanwordengevonden.
3.Welzeerdubieuswordt het ofeenkapinderdaad op
commerciële basiskangebeurenwanneermenperhatien
van debts-stebomenwilhandhavenalszaadleveranciers,
zoalsvoorgeschreven bijmethode4.Tervergelijking:
inSuriname,waarde omstandigheden quabossamenstelling enmarkt zekerniet ongunstiger liggen,worden
indoorsnee slechts 3stammen,bijuitzonderingtot
10stammenperhageëxploiteerd.
4.Bijdemethoden1t/m 5wordtgesteld dathetnakap
achtergelaten schermwordtgehandhaafd totzich
"voldoendeverjonging"heeftgeïnstalleerd. Voldoende
beschouwtmenwanneerbijeenbemonstering 40$of
meerdervakjestergroottevan4m 2 bezet ismet
verjonging.Ditgetalvan40$kanniet andersdaneen
slag inderuimtezijn,waarterplaatse omtrent
mortaliteit engroeiineenverjongdekuituurnog
nietsbekend is.Het isgezienhetgesteldedoel
onlogischombijdezebemonstering -zoalsgeschiedde a l l e verjongingvana l l e boomsoortentenoteren
enonjuist deberekeningvanhet bezettingspercentage
opalle soorten (dusookdeeconomischwaardeloze)te
betrekken.
5.Het isniet duidelijk ofmenzich,ingevalvanexploitatievanhet scherm,voldoenderekenschapheeft
gegevenvandeomvangvandevelschadeaande jonge
opstand enofmaatregelenwordenoverwogenomdezete
beperken.
6.Doorverwijdering van (nagenoeg)degeheleondergroei entenslotte degehelebovenetagewordt volledige
lichtstelling ineenbetrekkelijkkort tijdsbestek
bereikt.Hetlijkt zeerdevraag ofopdezewijzevoor
degewenste soorten eenoptimaalmilieuwordt geschapen
enofniet beter eendeelvanonder-ofonder-en
middenetage intactkanwordengelaten.
7.Hierbijsluitaandevraag ofkanwordenvolstaanmet
eenéénmaligevrijstelling vandegewensteverjonging
na 5jaar (ditlijkt zeertwijfelachtig).
8.NaarSurinaamse ervaringkunnenbomenindeklasse
5-15cmgoedkoperwordenvergiftigd dangekapt zoalstoegepast bijdemethoden 1,2,4en5.
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9.Omtrent dekostenderdiversemethodenkonmenmijniets
mededelen.Aangenomenmagworden,datdezevoorde
methoden 1,2,4en5hoog zijn.
10. Indien inderdaad devoornaamste soortenindemiddenklassengoedvertegenwoordigd zijnmaar indelaagste
klasserelatief slecht,ligthetvoordehand tezoeken
naar eensysteemdatzichrichtopdezemiddenklassen.
Eendgl. systeemkannietalleengoedkoper eneenvoudiger
terealiseren zijn,maarookkandeeerstvolgendekapop
eenvroegertijdstipgeschieden.
5.3.3.3.Bosverrijking
Onderbosverrijking (E.enrichment planting,P.enrichissement, S.plantacióndeenriquecimiento)wordt alsregelverstaan eenverjongingssysteemwaarbijalsaanvulling opdebestaandenatuurlijkeverjonging ineenboshoutsoortenkunstmatigworden ingebracht -hetzijdoorzaaien,hetzijdoor
planten.Menwerkt daarbijinplantgroepen ofplantlijnen
enpast'alsregel eenwijdverbandtoe.
Inhetgevalvanhet projectvanElPetenwordt determ
gebruikt m.b.t.eenbeplanting uitgevoerd ineenenkele jaren
oude3à6rahogekapoeweri (secondair bos), opgeslagenop
terreindat tevorenvoor landbouw ingebruikwas (vnl.mals).
Dehuidigebegroeiingbestond inhoofdzaakuitBelotia
campbellii,div.Euphorbiaceae,Solanaceae enPiperaceae
metverspreid Ochroma leuca,Cecropiaobtusifolia e.a.Aan
het eindevanhetdrogeseizoen (april/mei 1966)werden 3m
bredestrokenopengekapt eneventuelegroterebomenweerszijden,die schaduwwierpen indestroken,vergiftigd.Voor
strookafstand werd aangehouden 10m ingevalbezaaiing
volgde,20rabijlaterebeplanting.
Zowel eenbezaaiingmetmahonie (5zadenperplek),als
beplanting met ca.30cmhogemahonie ofcedervond toepassing.
Deonderlingeafstand indelijntussenzaadplekken danv/el
planten bedroeg 5m. Zaden enjongeplantenwerden inenkele
aangrenzende bosgebiedenverzameld.E.e.a.had plaatsbijhet
beginvanhetnatte seizoen (juni 1966).
Dezadenbleken eengoedekiemkracht tebezitten (per
plek 3à4,soms5planten),hetplantsoenwasgoed aangeslagen
(mortaliteit gedurende eerste jaarca.15$). De overtollige
zaailingen-perzaaiplek alle opéénna-werden ineenvroeg
stadiumverwijderd.Onderhoudgeschieddegedurendehet eerste
jaartweemaal.Degroeioverdieperiodewasmatig:de
zaailingenmatenna1jaar30à60cm,degeplante boompjes
60à10Öcm.Aanwasmetingenvinden jaarlijksplaats enzullen
gedurendeminstens 5jaarwordenvolgehouden.
O p m e r k i n g e n :
1.Het isnietduidelijkwaarom bijbezaaiing eenanderestrookafstandwerd aangehoudendanbijbeplanting (10m resp.20 m),
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2.Deomstandigheden lijken ideaalombijtoepassingvan
dit systeem opgrote schaalgebruik temakenvaneen
dozervoorhet openstotenderlijnen (lichtebegroeiing, vlak terrein).Menzouechteruitsluitend inhet
droge seizoenmoetenwerken.
3.Devergiftiging vanbomenlangsdestrokenwareuitte
stellentotnadebeplanting,zodat -zolang de jonge
plantennognietgoed zijnaangeslagen -profijt
getrokkenkanwordenvandeschaduwdaarvan.
4.Ookverdient hetaanbeveling bijmeervoudigebezettingvanzaaiplekkenhetuitdunnenderzaailingen
uit testellentotdat deplantenduidelijkhindervan
elkaarondervinden:eengroepje jongeplantenbiedt
beterhethoofdaanomringend concurrerend gewasdan
eenindividueleplant enmenblijft bovendien over
langeretijdvooriedereplekover (een)reserveplant(en)
beschikken.
5.Naast mahonie encederkomenandere soortenvoor toepassing bijbosverrijking inaanmerking,zoals
Simarouba sp.,Tectonagrandis,Pinus caribaea
(uitsluitend in l a g e begroeiing)enwellicht
Cordiaalliodora.
5.3-3.4.Beplanting
Inovereenkomstig terreinalswaardebosverrijkingsproefwerd opgezet,ismenin1966begonnenmet eenbescheidenbeplantingsproef.Doelwasgegevensteverzamelenovermortaliteit enjeugdgroeivan een10-talder
30meest algemene soortenvanElPeten, t.w.:
Astroniumgraveolens
Brosimumalicastrum
Bucidabuceras
Bursera simarouba
Calophyllumbrasiliensevar.rekoi
Cedrelaodorata
Cordiaalliodora
Simarubaglauca
Swieteniamacrophylla
Vitexgaumeri
De soortenwerdenwillekeurig dooreengeplantin
6 blokkenvanieder100planten (6x 10exx.van iedere
soort). Plantverband 2-g-x2-gm.
Indrieblokkenwordt het eerste jaardriemaal
onderhouden envervolgens jaarlijks,indeandere3
blokkenbeperkthet onderhoud zichtothetverwijderen
vanlianengedurendehet eerste jaar.Telling enmetingen
geschieden jaarlijks.Resultatenwarennogniet beschikbaar.
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Opmerkingen:
1.Het op andereplaatsreedsgenoemdebezwaarvan een
proefaanplant waarindesoorten individueelgemengd
wordengeldt ookhier:zijverschaftgeengegevensomtrenthetgedragvande soortenwanneer opgegroeid in
opstandsverband (zie3.3).
2. Indienmenovergaat totbeplanting oppraktijkschaal
enonderhoud vandekuituur indebedoeling ligtzou
menhetplantverband zodanigmoetenkiezendathetonderhoudmechanischkangeschieden (rotary-cutter),ookal
denktmenaanvankelijk handwiedentoetepassen;dus
afstand tussendeplantlijnenminstens 3m.
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53BIJLAGE1
Overzichtvandeprojectenwelke inonderzoek zijnbijde
Bosbouwkundige Afdelingvanhet IICAteTurrialba,CostaRica
(IICAfl967)
DENDROLOGIE
1.DemeestalgemeneboomsoortenvanCostaRica (G.Budowski).
2.Hetgebruikvanvegetatievekenmerken,speciaalten
aanzienvan stam enschors,voordeidentificatievan
boomsoorten (H.JiménezSaa& G.Budowski).
ECOLOGIE
1. Classificatie enkarteringvandevegetatie opwereldschaal (G.Budowski).
2.Ecologie inhethooggebergtevandeAmerikaanse tropen
(G.Budowski).
3.Deverspreiding van Quercusoleoidesopgeringezeehoogte (0.vonBorries).
HOUTTEELT
1.Proefbeplantingen inhetvochtig-tropische laagland
vanMidden-Amerika (H.Barres&R. Peck).
2.Gebruikvankunstmest enherbiciden injongebeplantingenvanPinuscaribaea,Cordiaalliodoraen
Anthocephalus cadamba (H.Barres,R. Peck&H. Loaiza).
3.Plantverband Pinus caribaea (H.Barres,R.Peck&
P.S. Larsen).
4.Proefbeplantingen indegebergtegordelsvan CostaRica
(P.Grijpma).
5.Proefbeplantingmetdiverse loofhoutsoortenopalluviale
grondnabijTurrialba (J.Remeijn).
6.HetkwekenvanPinuscaribaea-plantsoeningegalvaniseerd ijzerenpot (H.Barres&R. Peck).
7.Uitwisseling vanboomzaden (H.Barres,R.Peck&
P.S. Larsen).
8.Introductie vannieuwe soorten (PersoneelBosbouwkundige Afdeling).
9.Kiemkrachtbepalingen enhet bewarenvan zaadvan
Cordiaalliodora (H.Tschinkel).
10.HerkomstonderzoekCupressus lusitanica (Y/.G.Dyson&
P.Grijpma).
11. Produktievantelefoonpalen (H.Barres).
12.Bosverrijking insecondaire begroeiing (J.Remeijn).
13.Aanwasbijverschillendelichtstellingeninsecondair
bos (J.Remeijn).
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H0UTM3ETKUNDE
1.Periodiciteit indeaanwasvanverschillendewaardehoutsoorten (L.Lojän).
2.Aanwasinnatuurlijk bos (J.P.Veillón& L. Lojän).
FOTOGRAMMETRIE
1.Vervaardiging vantabellentervereenvoudiging vande
berekening vandiversegrootheden (J.Remeijn).
2.Het ontwerpenvanbosontsluitingswegen aandehandvan
luchtfoto's (J.Phillips).
HOUTTECHNOLOGIE
1.Fysische enmechanische eigenschappenvanhoutsoorten
(H.vanderSlooten& P.Aas).
2.Het lijmenvanverschillende inheemsehoutsoortent.b.v,
tri--enmuitiplexfabricage (H.vander Slooten).
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Soorten toegepast bijproefbeplantingen in laag-,midden-,
enhooggebergte van Costa Rica.
(een !vóór de soort duidt op een relatief goede groei)
A. "Puente Cajón", Turrialba, 600m b.z.n.
a a n
1965

!
!

!

!
!

!
!
!

Agathis robusta
Albizzia falcata
Alnus jorullensis
Anthocephalus cadaraba
Araucaria angustifolia
A. cunninghamiana
A. hunsteinii (=klinkii)
Artocarpus integrifolius
Aucoumea klaineana
Cassia siamea
Casuarina cquisetifolia
Colubrina ferruginosa
Cordia alliodora
Cryptomeria japonica
Cupressus lusitanica
Eucalyptus citriodora
E. cloeziana
E. deglupta
E..-grandis
E. maculâta
E. saligna
E. tereticornis
Gmelina arborea
Juglans boliviana (=neotropica)
0chroma lagopus
Parkia biglandulosa
Pentaclethra macroloba
Pinus caribaea var. hondurensis
P. khasya
P. oocarpa
P. patuia
P. roxburghii
P. taeda
Quercus cf. boruscana
Q. davidsoniae
Salix babilonica
S. chilensis
Spathodea campanulata
Swieteniamacrophylla
Tabebuia rosea (= pentaphylla)
Tectona grandis
Terminalia ivorensis
Triplochiton scleroxylon

) tot mei

ê ep
1 an t
1966
1967')
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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B.ALCOA-proefafgraving,SanIsidrode elGeneral,700m
b.z.n. (Pacifische zijde)

p l a n t
1967

aang
1966
+
+
+
+
+
+
+

Anthocephalus cadamba
Aucoumeaklaineana
Cypressuslusitanica
Eucalyptusdeglupta
E. grandis
Pinus caribeae
Tabebuiarosea
Tectonagrandis
Terminalia ivorensis
Triplochiton scleroxylon

+
+

C.Chitaria,Pavones,1000mb.z.n.
Albizzia falcata
Alnusjorullensis
Anthocephalus cadamba
Araucariacunningharaiana
A.hunsteinii
Cupressus lusitanica
Eucalyptusdeglupta
E. tereticornis
Pinuskhasya
P.patuia
P.roxburghii
Tabebuiarosea

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

D. "ElSitio",Turrialba,1200mb.z.n.

a a n g e p l a n t
1963-1964 1965 1966 1967
Agathisrobusta
Araucaria cunninghamiana
AIhunsteinii
Chamaecyparis lawsoniana
! Cryptomeriajaponica
Cupressus lusitanica
Eucalyptusgrandis
E.maculata
E. tereticornis
Pinusayacahuite
P. caribaeavar.hondurensis
P. insularis
P.khasya
P.luchuensis
P.michoacana
P.montezumae
P.muricata
P. oocarpa
! P.patuia

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
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a a n g e p l a n t
1963-1964 1965 1966 1967
Pinuspseudostro
bu
s
P.radiata
P.roxburghii
! P.tenuifolia
P.taiwanensis

+
+
+
+
+

E. enP. "Gonzalez Lahman"en "DefensaCivil",beide
Vulkaan Irazü,2500resp.2800mb.z.n.
Chamaecyparislawsoniana
Cupressus lusitanica
(beideaangeplant 1966-1967)

