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De BOS-riieuwsbrief

Hierbij ontvangt u het tweede nummer van de BOS nieuwsbrief, welke in
een oplage van 500 naar alle Nederlandse tropische bosbouwers plus een aan
tal instellingen gaat. Deze uitgave ziet iets later het licht dan oorspron
kelijk de bedoeling was. De Stichting BOS, welke in decerber j.l. officieel
werd opgericht, is aktief bezig om zich uit het couveuse-stadium los te
maken en te komen tot een levensvatbare organisatie (zia "News from the
BOS-secretariat op pag. 3 van deze nieuwsbrief). In een periode waarin mid
delen steeds schaarser worden, gaat het opzetten van iets nieuws niet altijd
even makkelijk: Reden van de vertraging bij deze tweede uitgave. Overleg is
nnrr rraanrip r>m j-.a. lcnmpn
hnnHpi inn van krachten binnen de bosbouw en ont
wikkelingssamenwerking, die leidt tot een vaste basis voor BOS. De finàrP
ciële positie van BOS staat gratis toezending van de nieuwsbrief niet toe.
Indien u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen èn BOS wilt ondersteunen
dan is uw financiële bijdrage onmisbaar.
Deze bijdrage is voor 1982 vastgesteld op ƒ 35,— per jaar voor het ont
vangen van de nieuwsbrief. U wordt in overweging gegeven om dit minimum aan
te vullen tot ƒ 50,— of meer/jaar om BOS-activiteiten te steunen. Studenten
kunnen volstaan met ƒ 25,— per jaar. Op voorhand sluiten wij voor 1983 even
tuele samenwerking met andere bosbouworganisaties niet uit, hetgeen dan een
ander bedrag kan opleveren. Ondanks het feit dat een groot aantal van de po
tentiële begunstigers van BOS buiten Nederland wonen, is gekozen voor beta
ling via een accept-giro-kaart. Een van de volgende mogelijkheden is dan
voor u van toepassing:
1. U woont in Nederland: u vult het bedrag en uw bank- of gironummer in, typt
uw naam en adres op de daarvoor bestemde plaats met schrijfmachine in en
zet uw handtekening.
2. U woont buiten Nederland maar u heeft wel een bank- of girorekening in
Nederland: u vult het bedrag en uw bank- of gironummer in, typt uw naam
en contactadres in Nederland in en zet uw handtekening. U stuurt deze
kaart dan naar uw contactadres in Nederland voor verdere verzending naar
het girokantoor ôf u stuurt het daar rechtstreeks naartoe.
3. U woont buiten Nederland en u heeft geen bank- of girorekening in Nederland
in dit geval kunt u niet met deze acceptgirokaart betalen. U kunt dan recht
Streeks op de bankrekening (nr. 539024414) storten vanuit het buitenland of
een cheque sturen. In beide gevallen moet u helaas het bedrag met de
boekingskosten (ƒ 6,75) verhogen.
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4. Organisaties, welke door u mogelijkerwijs vertegenwoordigd worden
betalen een jaarlijkse bijdrage van ƒ 100,— of meer.
Naast financiële steun houdt BOS zich aanbevolen voor uw reacties
en vooral voor korte artikeltjes voor de nieuwsbrief (Engels of Nederlands),
mededelingen, korte berichten, etc.
Wij hopen op uw steun te mogen rekenen.

(Prof.dr.ir. R.A.A. Oldeman)
voorzitter

P.S. Zij, die BOS reeds financieel steunden, kunnen de acceptgirokaart
gebruiken om de bijdrage aan te vullen tot ƒ 35,— of ƒ 50,—. Zij,
die dit bedrag reeds betaalden, kunnen de kaart vernietigen.
Om het BOS-secretariaat te ontlasten moet ik nog benadrukken dat u
T'pl -F 11M naam e n a d r e s m e t s e h ri -I f m a r h i n p r\r\ Ha ar.pont-fri
Dit is helaas verplicht.
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News from the BOS-secretariat
The initiative to start the Foundation for Dutch Fo
restry Development Cooperation (Bosbouw-Ontwikkelings
Samenwerking - BOS) is welcomed and appreciated by a
large number of Tropical Foresters. Since November 1981,
more than 100 Dutch foresters from all over the world
sent their reactions, information and support to "De
Dorschkamp", the address for the BOS -secretariat.
BOS was officially founded on the 16th of December,
1981 in Wageningen and in January 1982 representatives
of the following Dutch Forestry institutions were invi
ted for a first meeting of the Foundation-board:
- "Hinkeloord", Forestry Department of the State Agri
cultural University in Wageningen: Prof.dr.ir. R.A.A.
Oldeman.
- State Forest Service in Utrecht: ir. N. Borsboom
- Institute for Vocational Training in Forestry in Velp:
ir. A.G. Gerritsen
- The Forestry Department of the International Institute
for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) in Enschede:
ir. G. Sicco Smit.
- Research Institute for Forestry and Landscape Planning
"De Dorschkamp" in Wageningen: ir. W. Kriek and ir.
F. Wouters.
In this meeting they discussed the role BOS can play
in the field of tropical forestry and the participation of
the institutes in the BOS activities. The results were
presented at the Ministries of Agriculture and of Foreign
Affairs in The Hague. It was clear, however, that no finan
cial government support has to be expected for the BOS activities because of a considerable cut down in govern
ment-expenses.
At the end of March the Foundation board met for the
second time. The following decisions were made during that
meeting. The newsletter has to be paid by the readers,
the tropical foresters themselves. Backstopping of fores
ters in the tropics and the maintenance of an up-to-date
review of expertise of the Dutch Tropical Foresters will
possibly be executed by paid order of several fion-) govern
mental institutions. Close co-operation will be sought
with other profit and non-profit forestry organizations

-
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in the Netherlands and possibly elsewhere in order to
strengthen the capacity of editing the newsletter and
of other activities. The non profit character of BOS
must guarantee a cheap way of operating. The participa
ting institutes in the BOS-foundation-board will be
asked for as many facilities as possible.
The contribution is fixed on ƒ 35,—/year and for
students on ƒ 25,—/year. These contributors can use
the BOS service and receive the BOS newsletter. Fur
thermore, we invite you to send comments, ideas, support
and contributions to this newsletter (in Dutch or English).
A part of this issue is dedicated to forestry activi
ties in Sahelian countries: Upper Volta and Niger in
order to give you an impression what is going on there 11

Since the start of BOS the register of all foresters
with their specializations grew considerably. This regis
ter enables us to contact foresters when jobs are avail
able. Several mediations were successfully made. Please
send the information sheet on the last page of this news
letter, if you have not done yet. We hope that you will
inform us when your situation changes (address, your
availability for a new job, etc. etc.).
With the help of this register the BOS secretariat
could already contact foresters with each other who are
working in the same field and for who» cooperation is
very useful.
If you are looking for specific information on certain
t.opics you can send an announcement for publication in
the next newsletter!
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Impressions of the Second Meeting of Experts on
Tropical Forests. Rome, 12-15 January 1982.
From January 12-15, 1982 Prof. Oldeman (LH-Hinkeloord)
and ir. Andel (FAO) attended the Second Meeting of Experts
on Tropical Forests, held in Rome and convened by FAO/
UNEP/UNESCO. The discussion paper includes the comments
from government and international organizations on the
recommendations of the First Meeting held in Nairobi from
25 February to 1 March 1980. Furthermore, it mentions the
discussions arising at three other important meetings:
the UN Conference in New and Renewable Sources of Energy
(Nairobi, 10-21 August 1981), the XVII IUFRO Congress
(Kyoto, Japan, 7-17 September 1981) and the MAB Confer
ence-Exhibition (Paris, 22-29 September 1981).
Anyone interested in the discussion paper and the report
of the Experts' Meeting in Rome (Janaury 1982) can ask the
Forestry Department of FAO in Rome to send them . At the
BOS office a copy of the discussion paper and of some
draft recommendations are available for consultation.
In the following impressions of the Meeting the authors
focus on the most significant parts of the discussion pa
per and on the critiques it received from various experts.
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Indrukken tweede Deskundigenbijeenkomst Tropenbossen, FAO/UNEP/Unesco
Wanneer voor een zeker doel een ambtelijk apparaat
wordt gesticht dan gaat zich dat van nature al gauw ge
dragen als een levend organisme: de eerste prioriteit
is niet meer de functie in de levensgemeenschap maar het
eigen overleven. Gelukkig zijn er mensen in dergelijke
apparaten die dit begrijpen, die niet andere de schuld ge
ven en evenmin met andere diensten willen concurreren,
maar die naar harmonisch samenwerken streven zonder de iden
titeit van hun respectievelijke organisaties prijs te ge
ven. Wie de biologische systemen kent zegt dat als volgt:
geen concurrentie maar symbiose, geen conflict maar har
monisatie. Dat was ook de titel van het onderwerp van
de bijeenkomst in Rome: "Harmonizing international ac
tion in support of national efforts for tropical forest
resources management". Een gedifferentieerde probleem
aanpak wordt hier beoogd met de mogelijkheden die schuil
gaan in de onderscheiden en complementaire tropische
bosprogramma's van FAO (op nut gericht), UNEP (milieugericht) en MAB-Unesco (gericht op ecosysteem en mens).
Op de eerste tropische bosdeskundigenbijeenkomst bij
UNEP (Nairobi, 1980) kon het overzichtsdocument met het
kernwoord "natuurbeheer" worden bestempeld. In Rome (ja
nuari 1982), bij de FAO kreeg "bosexploitatie" een on
dubbelzinnig accent in het discussiestuk. De aanwezig
heid van een tiental andere grote internationale organi
saties (ECA, ESCAP, UNCTAD, UNU, Wereldbank, EEG, ICRAF,
IUCN, IUBS, IUFRO) in Rome, buiten de ruim twintig natio
nale deskundigen, maakte het ook hier niet makkelijk om
het valse dilemma tussen "ontwikkelingwerker" en "milieu
beschermer" op te lossen.
Daarbij kwam, zoals steeds in de internationale samen
werking, een tweede bron van potentiële divergentie. De
tropenlanden hebben een aantal punten gemeen, zoals hun
vaak jonge en dus kwetsbare souvereiniteit, de verant
woordelijkheid die bezit van tropenbos meebrengt, meest
al grote sociaal-economische problemen en ook vaak ge
brek aan mensen met getrainde hersens om scherp probleem
gericht te werken. De geïndustrialiseerde landen hebben
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een ander aantal punten gemeen» ondermeer de bewuste of
onbewuste neiging om materiële of ideële verplichtingen
aan samenwerking vast te knopen en een wat strak denken
in industriëel-economische en abstracte termen: honderd
mensen dood is erger dan tien, honderd hectaren ontbost erger dan vijftig. Ongenuanceerd rechtlijnig wordt
zo dan wel naar "prioriteiten" toe geredeneerd. Tenslot
te verbinden enige eigenschappen de internationale agent
schappen, bijvoorbeeld hun grote macht die voortvloeit
uit een wereldmandaat en het idee dat hun mandaat berust
op ijzerharde zeer globale prioriteiten.
Een ieder van de partijen gehoorzaamt dan maar al
te vaak aan het, fluisterend door een deelnemer geci
teerde regeltje van Gaston Bachelard: "Men doet wat men
gelooft, men gelooft wat men ziet, men ziet wat men be
kijkt, men bekijkt wat men wil - dus, men doet wat men
wil". De uitweg uit deze vernauwende en benauwende
gezichtshoek is natuurlijk, om niet alleen te bekijken
wat men wil, maar om verder te kijken dan zijn neus lang
is.
Dit alles moge wat bespiegelend klinken, maar in de
harde praktijk van de vermoeiende en moeilijke deskun
digenbijeenkomst is zeker van vele deelnemers de blik
verwijd, hetgeen moge blijken uit de uittreksels van
het "draft report" verderop in dit stuk.
Een voorbeeld uit het discussiestuk is de bosclassificatie, voor de ontbossingstatistiek, in produktieve en
niet-produktieve bossen. Deze doet denken aan de inde
ling van vogels door Härmen, de scheepsmaat uit "De scheeps
jongens van' Bontekoe", als hij op Mauritius een dodo
de nek omdraait en zegt: "Jongens, er zijn twee soorten
vogels, eetbare en oneetbare". Men herinnere zich dat
de dodo zodoende is uitgestorven. Op de produktieve/nietproduktieve bosindeling kwam dan ook commentaar, bijvoor
beeld het vaststellen van "the need to develop authori
tative economic data on the intangible benefits and
on the very numerous products other than wood accruing
from tropical forests" (draft report, punt 11) en de
suggestie "to extend the scope of these assessment stu
dies so as to include genetic resources and non-timber
products (e.g. wildlife, protein resources, etc.) and

_
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their rational utilization, and to further refine the
classification used" (draft report, punt 15). Het dient
te worden onderstreept datzulk commentaar uit tropenlanden, noordelijke landen en internationale kringen
kwam, en niet tot één groep beperkt was.
Interessant, en relevant voor een bredere visie, was
ook de wijdere en minder gepolariseerde blik op de socioeconomische aspecten van de tropenbosproblemen. Met ver
wijzing naar de netvormige ketens van oorzaken en gevol
gen tussen hulpbronnen, armste locale bevolkingsgroepen
("immediate populations"), andere bevolkingsgroepen en
delen van buurlanden zegt een commentaar: "In spite of
a lower growth rate of agricultural populations compared
with that of total populations in tropical countries,
the need for food and energy in these countries, parti
cularly in the growing cities, will exert an increasing
pressure on their forest resources..." (draft report,
punt 17). Dit komt terug in een aanbeveling: "In each
project, the beneficiaries should be: the immediate
population, the national population, the regional and
international communities." In tegenstelling tot wat
in Nairobi (1980) gebeurd was, kwam in Rome een aanspo
ring tot het ontwikkelen van "international environmen
tal monitoring networks" uit de hoek van de tropenlanden
zelf, die dienaangaande uit soevereiniteitsoverwegingen
twee jaar eerder hadden geaarzeld. Enig ongenoegen bij
deze landen was daarentegen merkbaar steeds als over
internationale richtlijnen voor prioritaire probleemge
bieden, bevolkingsgroepen of typen van actie werd ge
sproken. Een paar intéressante uitspraken in dezen zijn:
"The meeting recognized that it would be difficult....
to establish a general set of priorities in view of dif
ferent national needs and conditions .... identifying
national and global.priorities". (draft report, punt 47;
men notere de volgorde van national en global), en "Coun
tries should be helped
to properly determine their
priorities which only they are able to decide" (punt 61)
en "Small scale funding, as well as the financing of
large scale projects, is important" (punt 62).
Een en ander toont een verheugende tendens om van de
basis (landen, projecten) naar de "top" (donors, inter-
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nationaal) te werken, net zoals er eerder binnen projecten
een tendens merkbaar werd, met name in de vaderlandse ont
wikkelingsfilosofie, om van de locale bevolking naar het
land toe te werken en niet andersom. Toch was aanvaarding
van dit principe van prioriteitsstelling een beetje schoor
voetend van de kant van donors en internationale organisa
ties, hetgeen te merken is aan de opbouw van de rubriek
"aanbevelingen", die van globaal naar nationaal loopt.
Verder is er een positief streven naar het geïntegreerd
inzetten van middelen en methoden, en niet het kiezen tus
sen "doen of denken" (ontwikkelen of onderzoeken). Alleen
dit kan tot "wise use and conservation" (Nairobi) ofwel
"conservation and management" van tropenbos leiden. Beide
termen staan vaak geassocieerd in het draft report.
Voorbeelden van opmerkingen in die zin zijn de aanbe
veling "Education, research and application of informat
ion should be balanced inputs in any forest resources
development project so as to quickly improve skills, know
ledge and methods in the tropical areas" (draft report,
punt 61), de aanbeveling (punt 59) die in de annex staat
en steun aan alle complementaire regionale en -globale tropenbosprogramma's van UNEP/FAO/Unesco/IUCN, UNEP, MABUnesco, UNCTAD (commodity programme, onderdeel tropical
timber) en FAO/World Bank voorziet, vanaf bosreservaatvorming tot hout als handelsartikel. Verder zie men opmerking
39 bis: "In all development projects on tropical forestry
a research component should be included".
De noodzaak van een geïntegreerde benadering waarin
zowel het belang van socio-economische aspecten als de har
de eis van diepgaand onderzoek tot uiting komt spreekt ook
uit punt 40: "... the need for socio-economic studies
which would identify and quantify the costs and benefits
to the various groups involved in or affected by activi
ties of tropical forest management, in particular effects
on the immediate populations. In such studies, the major
elements of risk and certainty should be analyzed and
assessed".
Tenslotte werd aanbevolen (draft report, punt 57) om te
komen tot een permanent lichaam om de internationale acti
viteiten op tropenbosgebied te volgen. Mogelijkheden zullen
worden nagegaan om het bestaande "FAO Committee on Forest
Development in the Tropics" te verbreden tot een "Inter-
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agency Committee" van FAO/UNEP/Unesco met vaste expert
vertegenwoordigers van lid-staten. Het is niet de bedoe
ling dat ambtelijke of diplomatieke leden deel uitmaken
van dit comité indien zij slechts op grond van ambt of
status zouden worden aangewezen; gezocht wordt naar ex
perts. Het verbrede comité zou een "review-function" in
zijn taakomschrijving krijgen.In de bijeenkomst werd ge
pleit voor vergaderingen van het vernieuwde comité, steeds
in een tropenland, waarbij een deel van elke vergadering
een werkbezoek en evaluatie van een moeilijk project in
het veld zou zijn, zodat naast een abstracte benadering
het contact met werkelijke problemen gegarandeerd is.
Hangende de vernieuwing van het comité was deze suggestie
nog prematuur en ze staat dan ook niet in het "draft
report".
Bovenstaande evaluatie van belangrijke punten is ge
maakt op de avond van de laatste vergaderdag, heet van de
naald en met de indrukken van de discussies nog levendig
in het geheugen. Dat een en ander moge bijdragen tot ver
der nadenken over en uitvoeren van efficiënter en mense
lijker werk in tropenbossen is de wens van de verslagge
vers.

door R.A.A. Oldeman en S. Andel

Rome, 15 januari 1982

Plattelandsontwikkeling en Bosbouw in Boven Vol
ta. W. Kriek en W. Visser
Inleiding
De bevolkingsdruk en de invloed van het veeweiden op
de savanne- en bosvegetaties in de droge gebieden ten
zuiden van de Sahara zijn in de laatste tientallen jaren
enorm toegenomen. Op vele plaatsen is de bedekking door
vegetatie sterk gereduceerd of is de oorspronkelijke
vegetatie geheel en al verdwenen. Het wordt voor de be
volking dan ook steeds moeilijker om in de behoefte
aan brandhout, palen en veevoer te voorzien.
Na de ernstige droogte in het begin van de zeventiger
jaren heeft dit probleem wereldwijde aandacht gekregen
en werden vele korte en wat langere termijn' projecten
aangevat om te komen tot herstel van de vegetatie en de
vorming van aanvullende bronnen van brandhout.
Dit laatste geschiedde door aanleg van kleine dorpsbossen en beplantingen op grotere schaal in de buurt van
bevolkingscentra.
De oliecrisis heeft het belang van bossen en beplan
tingen als onmisbare bron van energie voor stads- en
plattelandsbevoling nog eens onderstreept.
Natuurlijke reserves en beplantingen in Boven Volta.
De natuurlijke bosvegetatie in Boven Volta bestaat uit
struik- en boomsavanne van verschillende dichtheid. Al
leen in het zuidwesten komen wat geïsoleerde open bossen
voor van beperkte omvang. De oppervlakte bedekt met een
min of meer dichte boomvegetatie werd in 1974 geschat op
16 miljoen ha (+_ 6% van de totale landoppervlakte) waar
van 3.5 miljoen ha in bosreserves.
De staande houtvoorraad van all^ boomsavannes en bos
sen werd geschat op 76.5 miljoen m of gemiddeld 4.8 m^
per ha. De jaarlijkse bijgroei werd gerekend op 0.22 m
per ha of 3.5 miljoen m in totaal.
Ongeveer 94% van de energiebehoefte van het land wordt
gedekt door brandhout. In ^974 betekende dit een verbruik
van ongeveer 3.9 miljoen m , dus o.4 miljoen m3 meer dan
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de jaarlijkse bijgroei. Daarenboven was het verbrui^
aan palen voor huizenbouw ten minste 0.25 miljoen m .
Voor 1980 werd de behoefte aan brandhout in palen ge
schat op tenminste 4.5 miljoen m .
Landelijk gezien is er dus al jaren sprake van over
exploitatie als gevolg van de groeiende vraag van de zich
uitbreidende bevolking. Het is ook een zichzelf verster
kend proces omdat de over-exploitatie leidt tot het ver
dwijnen van de boom - en struikvegetatie over grote opper
vlakten en dus tot vermindering van de jaarlijkse bij
groei en steeds grotere over-exploitatie. Daarbij komt dan
nog dat de groeiende bevolking steeds meer landbouwgrond
en land om het vee te laten weiden nodig heeft wat tot
ontbossing en achteruitgang van de overblijvende bossen
en boomsavannes leidt.
Voor de droogte waren een 2000 ha beplantingen aange
legd op kleine oppervlaktes bij dorpen en steden. Van
1972 tot 1980 is met buitenlandse financiering daar nog
eens 9000 ha bijgekomen deels als beplantingen van grote
omvang bij steden deels als dorps- en familiebosjes. Een
deel hiervan is nooit goed van de grond gekomen of verlo
ren gegaan door droogte en bosbranden. De belangrijkste
soorten die gebruikt werden waren snelgroeiende exoten
zoals Eucalyptus camaldulensis, Azadirachta indica en
Cassia siamea. Ook enkele inheemse soorten werden op
kleine schaal gebruikt zoals Acacia spp., Ceiba pentandra,
Adansonia diqitata en vruchtbomen zoals Patkia. Butvrospermum en Mangifera indica.
Enige oorzaken van het gedeeltelijk falen van bebossingen.
Grootschalige aanplantprogramma's hebben het voordeel
dat zwaar materieel ingezet kan worden voor het toegan
kelijk maken van het gebied, het plantklaar maken van het
terrein en het onderhoud van de beplantingen. Arbeiders
worden dan lokaal permanent of seizoensgewijs ingehuurd
voor aanleg, onderhoud en bescherming van de beplantingen.
Op deze manier is de kans op slaging van de aanplant re
delijk goed.
Dergelijke programma's kunnen echter alleen uitgevoerd
worden waar aaneengesloten stukken grond van voldoende

omvang aanwezig zijn en dat is veelal alleen het geval in
bosreserves, waar de natuurlijke bosvegetatie meestal nog
van een redelijke kwaliteit is. De natuurlijke vegetatie
moet eerst geoogst en/of vernietigd worden om plaats te
maken voor de nieuwe beplantingen. Men vernietigt het
natuurlijk milieu om het door beplantingen te vervangen
die mogelijk een hogere houtproduktie hebben dan de na
tuurlijke vegetatie.
Een nadeel van deze aanpak is ook dat de bewoners van
de omliggende dorpen de aanleg van de beplantingen zien
als een onderneming van de autoriteiten. Er is hun niets
gevraagd en ze voelen zich er niet bij betrokken. Vaak
betekent de aanleg een inperking van hun vrijheden op
het gebied van de jacht, het veeweiden en het verzamelen
van vruchten, brandhout en palen. In het gunstigste ge
val staan ze er onverschillig, maar soms vijandig
tegenover, hetgeen kan leiden tot het veelvuldig op
treden van "toevallige" branden en het verloren gaan
van beplantingen.
Een ander nadeel van grootschalige aanpak 'is dat spoe
dig na afloop van een project en overdracht van het ma
chinepark moeilijkheden ten aanzien van onderhoud en
functioneren van de machines ontstaan waardoor voortzet
ting van de activiteiten in gevaar komt.
De alternatieve activiteit van aanleg van dorps- en
familiebosjes is vroeger slechts gedeeltelijk met
succes bekroond. Veelal zijn de dorpelingen slecht op
hun taak in dit kader voorbereid en werden ze slecht
begeleid. Voorts was er nogal eens een discussiepunt
tussen doelstelling en uiteindelijke wijze van uit
voering. Zo kon het gebeuren dat men zich ten doel stel
de met behulp van de bevolking bosjes op gemeenschapsland aan te leggen, maar dat het uiteindelijk resultaat
was dat het dorpshoofd hen die bosjes op zijn land
liet aanleggen, hen in onzekerheid latend wie er uit
eindelijk van zou profiteren. Dit leidde tot gebrek
aan belangstelling voor het onderhoud van de bosjes en
uiteindelijk het verloren gaan van een gedeelte ervan.
Slechte voorbereiding en begeleiding leidde ook tot
laat planten en slechte bescherming en onderhoud van
de aangelegde bosjes.
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Dorpsbossen en plattelandsontwikkeling; een nieuwe
benadering
Respectievelijk vier en drie jaar geleden gingen in
Boven Volta een Zwitsers en een Nederlands dorpsbossenproject van start. Beide projecten zijn geïncorporeerd
in het Boswezen en werken nauw met elkaar samen. Het
Zwitserse project werkt in drie departementen. Het Ne
derlandse dat grotendeels op het Zwitserse is toege
sneden werkt in twee andere departementen. De nadruk
ligt op langdurige samenwerking met goed georganiseerde
dorpen of groepen uit dorpen en intensieve voorlichting
en begeleiding van de dorpelingen. Daarvoor wordt nauw
samengewerkt met de regionale ontwikkelingsorganisaties
(ORD's) en enige organisaties die gespecialiseerd zijn
in de voorlichting; CESAO, Centre d'Etudes Economiques
et Sociales d'Afrique Occidentale en GRAAP, Groupe de
Recherches et d'Appuie à 1'Autopromotion Paysanne.
De voorlichting wordt uitgevoerd door landbouwvoorlichters van de ORD's, die de beste kontakten met de
bevolking hebben, en de bosbouwagenten.
Ter voorbereiding op hun voorlichtende taak volgen de
voorlichters en agenten een cursus waarin ze enerzijds
kennis nemen van de doelstellingen en de organisatorische
en technische aanpak van het project anderzijds getraind
worden in de ontwikkelde methoden van voorlichting. De
cursussen worden geleid door CESAO en GRAAP.
GRAAP past een methode toe waarbij met behulp van
plaatjes de dorpelingen onder leiding van de voorlichter
een analyse maken van de veranderingen in hun omgeving
en het nut van de bomen voor hun dagelijks bestaan.
CESAO traint de voorlichters in het houden van bijeen
komsten met de dorpelingen en hoe deze zo mogelijk tot
een gemeenschappelijk standpunt over het deelnemen aan
het project te brengen. De methoden van GRAAP haken daar
dan weer op in met voorlichting over hoe een boom groeit,
hoe je hem in een kwekerij kunt telen en daarna in het
veld moet planten.
Na hun opleiding voeren de voorlichters en agenten een
intensieve voorlichtingscampagne in de dorpen, waarbij
niet alleen de ontvankelijkheid en bereidheid van de be-

voIking voor deelneming aan het project wordt gepeild,
maar ook door middel van een enquête vorct beoordeeld
of de omstandigheden in het. dorp (afwezigheid) van voed
sel-, water-, gezondheidsproblemen, beschikbare man
kracht etc.) gunstig zijn voor deelname.
Op grond van de resultaten van de voorlichtingscam
pagne en de enquête worden hele dorpen of goed georga
niseerde groepen daaruit uitgenodigd deel te nemen
aan het project.
Die deelname houdt in dat zo'n dorp of groep geduren
de 6 tot 8 jaar ongeveer 1 ha bos per jaar aanlegt. De
eerste jaren krijgt men de planten, werktuigen» afraste
ringsmateriaal en eventueel een transportmiddel (ezel-'
wagen) voor transport van de planten van het project.
De mensen moeten zelf zorgen dat ze het gebruiksrecht
van een stuk grond krijgen, de grond plantklaar maken,
tijdig planten, de afrastering plaatsen en tijdig en re
gelmatig de aanplant onderhouden. Ze krijgen daarbij
technisch advies van de bosbouwagenten. Het toepassen
van landbouw tussenbouw met voedsel- of andere gewassen
wordt gestimuleerd. Die dorpen of groepen die* daar posi
tief op reageren krijgen van het project kunstmest om
een redelijke opbrengst te garanderen en een terugslag
in de boomgroei te vermijden.
Indien een groep of dorp een aantal jaren meedoet
wordt getracht over te gaan tot install.atie van een
klein kwekerijtje bij het dorp, waar mer, zelf de planten
voor het dorpsbos kan kweken.
Het project is klein begonnen met in principe 30 dor
pen of groepen in elk van de twee departementen en breid
zich geleidelijk uit waarbij de eens gerecruteerde dor
pen of groepen hun areaal jaarlijks met ongeveer 1 ha
uitbreiden en jaarlijks 30 nieuwe dorpen of groepen per
departement worden gerecruteerd.
Een belangrijk aspect van het project is ook dat het
collectief van deelnemers naast de planten voor hun dorp
bos recht hebben op nog eens een 500-tal planten van
bos- en vruchtbomen voor aanplant op eigen terrein voor
de produktie van brandhout en vruchten of als schaduwbomen.
In de toekomst denkt men in het kader van het project
ook aandacht te besteden aan de nog bestaande natuurlij-
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lijke vegetatie rond de dorpen door deze geleidelijk te
gaan beschermen tegen brand en onder beheer te brengen.
Dit zal men trachten te bereiken in nauwe samenwerking
tussen bosdienst en bevolking.
Alle aktiviteiten van het project waar hierboven en
kele van zijn aangeduid zijn er op gericht de volgende
ontwikkelingsdoelstellingen na te streven:
- de bescherming, het herstel en het onder beheer brengen
van de hout producerende vegetatie, gebruik makend
van methoden die een intensieve samenwerking met de
bevolking inhouden.
- de bevolking leren en de middelen geven om zelf de no
dige maatregelen te nemen voor behoud en herstel van de
natuurlijke hulpbronnen die essentieel zijn voor hun
dagelijks leven.
- een bijdrage leveren aan de voorziening in de behoeften
aan brandhout, gebruikshout, zaaghout en andere bosprodukten voor de plattelands en stedelijke bevolking.
- de versterking van derol van de plattelands-ontwikkelings
organisatie van de bosdienst.
Het project heeft nu twee plantseizoenen achter de rug
en de voorbereidingen voor het derde seizoen zijn in volle
gang. De voorlichting blijkt goed aangeslagen. Vooral de
door GRAAP toegepaste methode heeft zijn waarde bewezen.
In de eerste twee seizoenen zijn 222 ha dorpsbos aan
gelegd bij 157 dorpen. Slechts twee dorpen hebben de me
dewerking van het eerste seizoen opgeschort. In het twee
de seizoen toen 155 dorpen deelnamen is bij 70 dorpen
landbouw tussenbouw toegepast. In de deelnemende dorpen
ziet men de voordelen van deze methode van bosaanleg (ver
hoogde voedselproduktie, verminderde onderhoudsinspanning)
heel duidelijk. Een probleem vormt soms het gebrek aan
zaaigoed.
Het komende seizoen zullen 210 à 220 dorpen deelnemen.
Er zullen praktisch geen afvallers zijn. In ongeveer de
helft van de gevallen zal landbouw tussenbouw toegepast
worden. In 30 dorpskwekerijtjes is men reeds bezig met
zaaien.

Wageningen/Ouagadougou, maart 1982
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In aansluiting op dit artikel over Opper-Volta
een gedeelte van een recent binnengekomen brief
van ir. Cor von Meijenfeldt over het dorpsbossenproject.
Het project is een bilateraal ontwikkelingsproject. Er
wordt samengewerkt met de Voltaanse overheid en wel op
centraal niveau, het ministerie, en op regionaal niveau;
n.l. met 2 departementale bosdiensten. Ik ben dan aan een
departementale bosdienst verbonden, namelijk die van
Volta Noire. De Volta Noire is een gebied zo groot als
Nederland met 700.000 inwoners. De landbouw is de voor
naamste activiteit, meestal voor zelfvoorziening, een
beetje voor de markt, waarbij de katoen een belangrijk
produkt vormt. De neerslag varieert van 700 mm in het
noorden van het departement tot 100 ram in het zuiden. Er
stroomt de enige permanente waterhoudende rivier van het
land, reden dat de bevolkingsdichtheid relatief laag is
in vergelijking met de andere departementen (n.l. vroeger
rivierblindheid algemeen, momenteel meer of minder onder
controle). De bodems zijn vaak zeer arm, hoewel ook weer
iets beter dan in de rest van het land. Het proces van mi
lieu achteruitgang speelt hier ook in hevige mate, het
ecosysteem wordt stelselmatig overgeëxploiteerd. Oorzaken
en gevolgen: Toenemende bevolkingsdruk (geboortes + immi
gratie) meer landbouwgronden nodig, korte braakperiode,
afnemende opbrengsten, toenemende erosie (water en wind);
ongelimiteerde houtkap;, jaarlijkse brousse branden; zak
ken van het grondwater en nog wat van deze nare zaken.
In het algemeen kan gesproken worden van een weinig op
gang komende landbouwontwikkeling en het ontbreken van
alternatieve bestaansmogelijkheden. Veel Voltanen gaan
traditioneel voor kortere (6 maanden) of langere tijd
(één of meer jaren) naar de Ivoorkust om te werken. Deze
'overloop' dreigt echter ook afgesneden te gaan worden nu
het daar in economisch opzicht veel minder gaat.
Het project houdt zich met 5 programma's bezig:
1. Bois de Village. Jaarlijks wordt in een groot aantal
dorpen 1 ha bos aangelegd, voor de brandhoutvoorziening vooral. Er gaat een uitgebreide sensibilitsatie
aan vooraf, waarbij o.a. gewerkt wordt volgens de
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methode Paulo Freire. Het project stelt de planten en
het omheiningsgaas beschikbaar, de dorpelingen doen
al het werk en krijgen de opbrengst. Als het enigs
zins kan wordt landbouwtussenbouw toegepast. Dit jaar
zal in zo'n 90 à 100 dorpen gewerkt worden bij ons.
2. Plantations peri-urbaine. Bij wat grotere steden wordt
jaarlijks op meer conventionele wijze aan herbebossing
gedaan. Het gaat om opp. van 24 ha/jr/centrum, welke
ook weer in combinatie met landbouw wordt aangelegd.
Momenteel werken we in 2 centra.
3. Verbeterde houtovens. Om het brandhoutgebruik terug te
dringen kunnen verbeterde houtovens een belangrijke
rol spelen. Sinds een jaar is hier op kleine schaal
mee begonnen, namelijk in 15 dorpen. Voorlichting en
de opleiding van metselaars in de dorpen zijn belang
rijke onderdelen van het werk. Dit jaar zullen deze
activiteiten belangrijk uitgebreid worden. Er is een
"oven-die-voldoet" ontwikkeld, welke voor een belang
rijk deel uit lokaal materiaal wordt vervaardigd.
4. Beheer van bestaande bossen, dit zijn Forêts Classées.
Verspreid in de Volta Noire liggen een aantal Forêts
Classées, bosreserves, waar sinds de afkondiging er
van in de Franse tijd niets officieels mee gebeurde
(wel illegale kap en ontginning daarentegen). Door
deze bossen onder een geregeld bosbouwkundig beheer te
brengen hoopt men enerzijds een effectieve bescherming
te krijgen en anderzijds een veel hogere verantwoorde
produktie te realiseren. Vooral de lokale bevolking
zal bij het beheer worden ingeschakeld. Dit jaar zijn
we met een proefbos begonnen dat 4000 ha omvat.
5. Verbetering bosbouwkundige infrastructuur. Opleiding en
cursussen, aanschaf van vervoermiddelen (auto's, mo
toren, brommers en fietsen), de bouw van postes fores
tiers en andere gebouwen, aanleg en heringebruikneming
van kwekerijen, etc.
Naast deze vijf programma's zijn er ook verschillende
andere zaken waar je je mee bezig houdt maar de 5 punten
vormen de hoofdmoot. Veel tijd gaat zitten in bezoeken
aan het veld (lange afstanden, slechte wegen) en ook de
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administratie neemt nogal wat aandacht, op het hooogtepunt van de campagne wordt toch al gauw met 100 mensen
gewerkt afgezien van de duizenden vrijwilligers.
Het project bevalt me goed, het is interessant werk,
afwisselend en hoopgevend,

Ouagadougau, 28-2-1982

Sri Lanka converts waste wood
into charcoal
During the last few years, with
the aid of a World Bank Loan, the
giant Mahaveli forest of Sri Lanka
has been cleared to create new irri
gated farmlands. The waste trom
felled, wira trees would normally be
too expensive to transport, and
would have been left to rot, or burnt.
However, a new company C harlanka
has been formed, which will colla
borate with Enterprise Development
Inc. of Washington and the Sri Lanka
State Timber Corporation, to convert
waste into much lighter charcoal
which can be used as fuel by villager:..
It is estimated that a surplus of
15 000 tonnes will be exported. The
kilns used consist Of inverted cones
óf stee! rings, and are more efficient
than traditional clay kilns. They
have been developed by two British
companies and cost about £500
each. Not all the cleared forest will
become farmland — 14' 000 ha of
fast-growing eucalyptus will be plant
ed to act as a future source of char
coal. {New Scientist)

Indonesia to phase out
log exports
Indonesia will phase out log exports
by May 1983, in an effort to spur
the development of downstream in
dustries. This new Government decree
follows a previous regulation issued
in May 1980 that set the quota on
log exports at 60% of the country's
total log production. The immediate
results of the May 1980 ruling were
a marked decline in log exports
(from over 18 million m3 in 1979 to
about 12 million m3 in 1980) and a
surge in new investments, both dom
estic and foreign, in the country's
wood-processing industry. Under the
new ruling, log exports can only be
made by forest-concession holders
that operate integrated wood indust
ries or by concessionaires who are
in the process of developing down
stream facilities. {Indonesia Develop
ment News 4 (9))
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Bosbouw in Niger*
Hoewel sinds de Grote Sahelhoogte van 1972-73 veel aan
dacht besteed is aan het veilig stellen c.q. verbeteren
van de voedselproduktie in de betrokken landen, is hier
bij de rol van de bosbouw tot voor kort vrijwel volledig
over het hoofd gezien. Niger vormt hierop helaas geen
uitzondering: de bosdienst is verreweg de kleinste dienst
van het Ministerie van Plattelandsontwikkeling, met een
marginaal personeelsbestand en een te verwaarlozen eigen
budget.
Ook tropische bosbouwers hebben in het verleden niet
altijd even enthousiast staan springen om hun kennis te
gebruiken in de Sahel en vergelijkbare klimaatszones. De
overheersende mening is lang geweest dat je je bezig
diende te houden minstens in de natte savanne maar
liever nog in de tropische regenwoudgordel, waar bosbouw
op een economisch verantwoorde wijze bedreven zou kunnen
worden.
Inmiddels zijn deze inzichten zich enigszins aan het
wijzigen en wordt het duidelijk dat de bosbouwer ook in
meer ariede gebieden een zeer belangrijke taak te vervul
len heeft, niet alleen als 'bouwer' van bos ten behoeve
van de houtproduktie van de lokale bevolking, maar ook en
vooral als beschermer van het ecosysteem. In deze ge
bieden, waar een zeer labiel evenwicht bestaat tussen de
mens met zijn landbouw- en veeteeltaktiviteiten en de
produktiecapaciteit van het ecosysteem, is het onverantwoord
te trachten de landbouw en/of veeteelt te intensiveren
zonder iets aan de produktiecapaciteit van het systeem
te doen. Dit leidt ongetwijfeld tot zeer snelle degra
datie van het ecosysteem ofwel tot verwoestijning. Dit
proces is vooreen ieder duidelijk waarneembaar en vindt
plaats met een beangstigende snelheid. Hoe beangstigend
deze situatie is, wordt duidelijk als we een klein re
kensommetje maken voor Niger» gebruik makend van de of
ficiële schattingen over houtgebruik (t.b.v. huishou
delijke energie) en houtproduktie.
De huidige bevolking van Niger (5.5 miljoen) is voor
88% van zijn energiebehoefte afhankelijk van hout. Met
een huidig brandhoutverbruik van 0,6 m /pers/jr. is het
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3
totale verbruik 3.3 miljoen m /jr. De totale oppervlakte
produktieve grond in Niger (brousse, landbouwgrond, gras
land) is slechts 14 miljoen ha (de overige 113 miljoen
zijn al min of meer woestijn). Hier is de gemiddelde
bijgroei 0,2 m3/ha/jr, zodat de totale jaarlijkse houtproduktie 2.8 miljoen m3 is. Het resterende verbruik
van 0,5 miljoen m3/jr. wordt ingeteerd op de staande
houtvoorraad van 70 miljoen m3 (5 m3/ha). Terwijl het
houtverbruik met 4,2% per jaar stijgt, neemt de houtvoorraad steeds sneller af. Als er geen veranderingen
optreden, zal er in 2000 - dus over 18 jaar! - geen en
kele boom meer te vinden zijn in Niger. Dit betekent
dan tevens dat er geen enkel regulerend mechanisme meer
is op de toch al zeer externe klimaatsfaktoren tempera
tuur, wind, neerslag intensiteit, ariditeit; wind- en
watererosie zullen gigantische vormen aannemen, waar
door ook de (vaak eenjarige) kruidachtige vegetatie geen
groeikansen meer heeft. M.a.w. het land zal veranderd zijn
in één grote woestijn.
Deze allesbehalve optimistische, maar m.i.'vrij reële
kijk op de pr<±ilematiek van Niger - en de andere Sahel
landen - begint langzamerhand bekend te worden en is
de oorzaak van de toegenomen internationale belangstel
ling voor bosbouw in de Sahel. Zowel in multilateraal
(CILSS, FAO, UNSO, Wereldbank)
als bilateraal verband
wordt momenteel veel aandacht besteed aan de ontbossingsproblematiek. Ook de Nigeraanse autoriteiten hebben in
middels de ernst van de situatie ingezien en er wordt ge
tracht de dreigende katastrofe te voorkomen.
Hoewel de Nigeraanse bosbouwpolitiek nog niet officieel
verwoord is, ligt het voor de hand dat minimaal aan de
volgende doelstellingen gewerkt zou moeten worden:
(opp. 39 x Ned.; Neerslag: minder dan 50 mm in het noorden
tot 600 mm/jaar in het zuiden; inkomen/hoofd ca. $ 230,—/
jr.)
CILSS = Comité permanent interétats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel
UNSO = United Nations Sahelian Office, New York
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la. Brandhoutvoorziening voor stedelijke bevolking
b. Brandhoutvoorziening voor plattelandsbevolking
2. Bescherming c.q. verhoging produktiecapaciteit land
bouwgronden en extensieve veeteeltgronden
3. Beperking brandhoutgebruik.
ad la. Niger is nog niet erg verstedelijkt en het totale
inwonertal van de vijf grootste steden is slechts
600.000. Bij het huidige brandhoutverbruik is er
desalniettemin jaarlijks 360.000 m3 hout nodig om
in de behoefte van de stedelijke bevolking te
voorzien. Dit komt overeen met de jaarlijkse bij
groei van 1.8 miljoen ha 'brousse'. Uiteraard pro
beert men dit brandhout te verkrijgen op zo kort
mogelijke afstand van de steden, hetgeen heeft
geleid tot een sterke overexploitatie: nu al is
er binnen een straal van 60-120 km rond de diver
se steden geen hout meer te vinden en deze afstand
wordt snel groter.
De meest voor de hand liggende mogelijkheid om in
de brandhoutbehoefte van de stedelijke bevolking
in de toekomst te voorzien, is het aanplanten van
snelgroeiende houtsoorten binnen redelijk bereik
bare afstand van de steden. De bijgroei van ongeIrrigeerde opstanden (voor irrigatie zijn er geen
reële mogelijkheden) moet gemiddeld gesteld wor
den op 4 m3/ha/jr. wat zou inhouden dat maar liefst
90.000 ha bos nodig zou zijn bij een gelijkblij
vende vraag naar brandhout.
ad lb In Niger leeft 90% van de'bevolking op het platte
en 2. land. Om in de huidige brandhoutbehoefte van de
rurale bevolking te voorzien zonder verdere aan
spraken te maken op het ecosysteem zou 750.000 ha
bos aangeplant moeten worden. De bevolking is ech
ter vrijwel volledig afhankelijk van hetgeen de
grond voortbrengt aan landbouw/veeteeltprodukten
en men tracht dan ook ieder stukje beschikbare
grond maximaal voor dit doel te benutten. Dit
houdt in dat pure bosbouwactiviteiten snel als
concurrerend worden ervaren. Het ligt dus voor de
hand dat gezocht moet worden naar mogelijkheden

voor agroforestry. Het bedrijven van agroforestry
is de enige manier om èn hout te produceren èn de
landbouwproduktie veilig te stellen c.q.te verbete
ren en eventuele inkomsten uit bosbijprodukten te
verkrijgen.
Enkele vormen van agroforestry die in de (semi)aride gebieden soelaas lijken te bieden zijn:
-Acacia albida - open opstanden in landbouwgronden
te creëren door middel van aanplant of bescherming
natuurlijke verjonging.
funkties: produktieverhoging landbouw door verbe
tering microklimaat, verbetering bodem
vruchtbaarheid (d.m.v. stikstofbinding
en humusvorming, ook indirect door ho
gere veebezetting), veevoer.
-Windsingels in landbouwgronden,
funkties: produktieverhoging landbouw door ver
betering microklimaat, bestrijding winderosie, houtproduktie, evt. bosbijpro
dukten.
-Boerenbosjes/dorpsbossen.
funkties: houtproduktie, bosbijprodukten (bijv.
bladgroenten, medicijnen, gom, vruchten,
peulen, looistoffen), erosiebestrijding
en microklimaatsverbetering met name
wanneer het gaat om kleinschalige een
heden, verspreid in het land.
ad 3.

Door het opvoeren van de brandhoutproduktie alleen
kan nooit worden voldaan aan de vraag, als niet te
gelijkertijd gewerkt wordt aan een beperking van
de consumptie van brandhout. Dit is te meer belang
rijk omdat effect hiervan reeds op korte termijn
te verwachten is, terwijl puur bosbouwkundige han
delingen eerst na enkele jaren enig effect zullen
hebben.
Reeds vaker voorgestelde oplossingen als het over
gaan op andere energiebronnen (gas, olie, kolen,
zon) lijken voorlopig nog onbereikbaar, met name
voor de plattelandsbevolking.
Grootschalige verbreiding van simpel, van lokaal ma
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teriaal te construeren houtbesparende oventjes kun
nen een brandstofbesparing tot 65% leveren t.o.v.
de traditionele kookmethoden. Het wordt tijd dat
ook deze methode van preventieve erosiebestrijding
tot het werkterrein van de bosbouwer gerekend gaat
worden. Verwaarlozing van programma's die hierop
gericht zijn, is een luxe die we ons niet kunnen
veroorloven.
Het moge duidelijk zijn dat de problemen op bosbouwgebied in Niger en in de overige Sahellanden een gigan
tische omvang hebben aangenomen. Om de bevolking hier voor
een totale ondergang te behoeden, zal er op zeer korte
termijn op grote schaal aktie ondernomen moeten worden
door lokale autoriteiten, bosbouwkundigen, geldschieters,
voorlichters en niet in de laatste plaats de bevolking zelf.
Het heeft mij gefrappeerd dat op het platteland van Niger
de degradatie van het ecosysteem de mensen zelf dermate
verontrust, dat zij met veel enthousiasme en inventiviteit
meewerken aan de heropbouw hiervan, als hen hierbij enige
assistentie en adviezen verleend worden, waardoor zij er
vertrouwen in hebben dat hun moeite niet vergeefs is.
Bij DGIS liggen momenteel drie projectaanvragen uit
Niger, die betrekking hebben op de geschetste bosbouwproblematiek:
1. Herbebossingsproject rechteroever Niger, arrondisse
ment Tera. Het project omvat diverse agroforestryactiviteiten t.b.v. de houtproduktie en verbetering
van de landbouwgrond voor een plattelandsbevolking
13.000 zielen.
2. Houtbesparende ovens Tera. Introduktie van houtbespa
rende ovens in het arrondissement Tera (14.000 inwo
ners) en opleiding ovenbouwers op dropsniveau.
3. 'Ceinture vert' Tahoua. Groengordel van 500 ha rond de
stad Tahoua t.b.v. bescherming van de stad en hout
produktie van de stedelijke bevolking.
Het wordt hoog tijd dat de reeds door Min. de Koning
beschikbaar gestelde miljoenen voor Bosbouw in de Sahel
ook werkelijk besteed gaan worden en dat de aangevraagde
projecten uitgevoerd kunnen worden. Laten we hopen dat
langdurige bureaukratische procedures niet de oorzaak
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worden van 'verzanding' van de Nigeraanse bevolking in
de bosbouwproblemen.
Eis Bognetteau-Verlinden

Experience on woodstove building
by Marcel Verlinden
Recently the BOS secretariat received a publication
which describes experiences on woodstove building in
Niger. This very well illustrated work is dealing with
several types of stoves, discussing their models (helped
with clear drawings), the way how to construct these
stoves, the (dis)advantages of the materials used and the
results of experiments with the different types. With
increasing experience another, improved model was deve
loped of which a very useful design is drawn in the pu
blication. The work is finished with remarks and general
lines that should be kept in mind when constructing si
milar stoves in areas with different circumstances.
This booklet can be ordered at the following address:
TOOL, Mauritskade 61A, 1092 AD Amsterdam, The Netherlands,
Tel. 020-926892.

Other publications onwoodstoves
- a woodstove compendium by De Lepeleire (K.U. University
Leuven, Belgium) and Krishna Prasad, Verhaart and Visser
(TH Eindhoven, NL). This compendium has been prepared for
the Technical Panel on Fuelwood and Charcoal, one of the
eight Technical Panels of the United Nations Conference
on New and Renewable Sources of Energy (UNERG), held in
Nairobi in August 1981; 379 p.
- Some studies on open fires, shielded fires and heavy
stoves edited by Krishna Prasad; 161 p.
Contact-address for these two publications is:
Eindhoven University of Technology, P.O. Box 513, 5600 MB
Eindhoven, The Netherlands.
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Women in forestry for local community development
Bij vrouwen aanwezige kennis moet meer betrokken
worden in bosbouwprojecten (samenvatting van een ar
tikel dat eerder is verschenen in Aspecten, nr. 4 p. 149151; 1980)
Een belangrijke oorzaak van de ontbossing in de ontwik
kelingslanden is de vraag naar en het gebrek aan hout als
energiebron. Deze zogenaamde tweede of andere energiekrisis voltrekt zich o.a. in de Sahel. In dit kader heeft
Nederland 100 milj. gulden beschikbaar gesteld voor her
bebossingsprogramma 1 s in de Sahel. Vroeger dacht men bij
dergelijke programma's vooral aan grootschalige (her-)be
planting door deskundigen, maar tegenwoordig gaat men
steeds meer over op aanplant van kleinschalige dorpsbossen.
De overtuiging wordt sterker dat bosbouw-projecten alleen
kunnen slagen met de steun van de plaatselijke bevolking.
Dit noemt men "Forestry for Local Community Development".
Wil een project dat volgens deze formule van start gaat
slagen, dan is niet alleen passieve (uitvoeren van pro
gramma) maar ook actieve participatie van de lokale
bevolking vereist. Dat wil zeggen het project moet in
overleg met de bevolking worden vastgesteld. Zo zijn er
projecten mislukt omdat de vrouwen van de gemeenschap
niet in de voorbesprekingen zijn gehoord. Marilyn Hoskins
wijst er in haar rapport "Women in Forestry for Local
Community Development" (1979 zie aanwinstenlijst FIBOS)
op de vrouwen in Boven Volta vaak de plaatselijk 'bosbouwdeskundigen' zijn. Enkele punten betreffende de rol
van vrouwen met betrekking tot 'bosbouw':
- vrouwen weten alles van kwaliteit van het hout dat ter
plaatse groeit, zelfs van geïmporteerde soorten als de
Eucalyptus ;
- vrouwen beslissen over de aanwending van alternatieve
brandstof (bijv. mest), of veranderen de kookgewoonte;
- vrouwen hebben bosbouw-produkten nodig voor voedsel en
het vervaardigen van'handwerk en vaak zijn het hun gei
ten en schapen die de grond kaalvreten.
Aldus wordt duidelijk dat vrouwen een belangrijk aandeel
hebben in het proces van de verwoestijning. Marilyn Hos-
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kins vraagt zich dan ook af, of het niet nuttig zal zijn
vrouwen daadwerkelijk te betrekken bij herbebossings
projecten. Zij tekent hierbij aan dat vrouwen-participatie
kan worden verhinderd door lokale taboes, en dat partici
patie met mannen en vrouwen erg tijdrovend en zeer veel
eisend zal blijken te zijn. Als het toch mogelijk is, moet
men de vrouwen-participatie ook weer niet te veel bena
drukken.
Feit blijft natuurlijk dat bij vrouwen in de Derde We
reld veel kennis aanwezig is die in het licht van de erns
tige houtcrisis nog te weinig is gebruikt.

Forsts of Southeast
Asia disappearing
DEFORESTATION in the Asia-Pacific
region is continuing at the alarming
rate of 5,000 hectares (12,500 acres)
per day as programmes of forest man
agement and reforestation have made
little impact, the regional office of the
United Nations Environment Pro
gramme (UNEP) announced in Bang
kok yesterday.
A recently-completed major study
of deforestation by UNEP and the UN
Food and Agriculture Organisation
(FAO) projected that deforestation
would increase over the next four
years in Indonesia, Malaysia, Kampu
chea and Sri Lanka, according to a
UNEP Press release.
A decrease in deforestation was
forecast for Thailand, the Philippines,
Brunei and Laos, but only because
accessible forest land there had al
ready been heavily exploited, UNEP
said.
According to figures compiled last
year, Indonesia has the highest defore
station rate for the region, with half a
million hectares (1.25 million acres) of
forest denuded per year. Thailind is
next with 333,000 hectares (812,300
acres).
Five countries denude between
100,000 to 250,000 hectares (250,M0 to
625,000 acres) per year: Burma, India,

Malaysia, Laos and the Philippines,
said UNEP.
To cut wasteful use of forest re
sources, the joint report recommends,
among other things, a greater degree
of control over logging operations,
intensive management over the postharvesting period, stepping up pro
grammes on reforestation, agroforestry and fuelwood plantations.
"However, the progress achieved in
implementing such measures has been
slow and little impact has been noted
to date," the report concluded.
The report acknowledged that
tropical forests are a major foreign
exchange earner. In 1979 Indonesia
earned $1.5 billion, Malaysia $690 mil
lion and the Philippines $140 million
from forest exports.
But the report says that "the full
amount of export values cannot be
viewed as representing a benefit to the
exporting country" since these are
eaten into by profit repatriations, im
ports of equipment and expenditure
towards employing expatriates.
Slash and burn agriculture and in
creasing demands in the Asia-Pacific
region by landless poor are also major
causes of forest destruction, says the
UNEP-FAO report. — AP .

Bangkok Post, 23-2-1982
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News from ITC Enschede
Forestry Department (interesting for your counterparts)
The institute was founded in 1951 as a contribution from
the Netherlands to international development cooperation.
In 1966 its name was changed from International Centre for
Aerial Survey to 'InternationalInstitute for Aerial Survey
and Earth Science'. For reasons of tradition and conve
nience the abbreviation ITC has been retained. In 1971
the institute moved from Delft to Enschede.
To date, over 4500 graduates of some 120 nationalities
have followed one of the 47 different specialized courses
at the ITC. The student capacity is 350 to 400 per year.
There are 250 employees, almost half of whom are academic
staff.
The institute aims at providing postgraduate education
and carrying out research into the application of aerial
photography and other remote sensing techniques. The
education system is international in nature and intended
primarily for participants from developing countries.
The ITC is also active as a consulting agency, providing
experts to advise on development projects and producing
publications on scientific and technical matters.
The Forestry Department of the ITC offers three courses:
a technologist's course in photo-interpretation, mapping
and cartography lasting nine months; a 12-month postgra
duate course which, in addition to photo-interpretation and
mapping, places emphasis on forest inventory either in
temperate and arid tropical regions or in humid tropical
regions; an advanced postgraduate course lasting a total
of 12-16 months and possibly leading to an M.Sc. degree in
Forest Survey.
N7/8.1 Technologist course
9 months
Forest Survey using Aerial Photography and other
Remote Sensing Techniques.
N7.2

Postgraduate course
12 months
Forest Survey in the Temperate and Arid Tropical
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Regions using Aerial Photography and other
Remote Sensing Techniques.
N8.2

Postgraduate course
12 months
Forest Survey in the Humid Tropics using Aerial
Photography and other Remote Sensing Techniques

N7/8.3 Advanced postgraduate course,
12-16 months
(including M.Sc.study)
Forest Survey using Aerial Photography and other
Remote Sensing Techniques
The courses begin on the first Tuesday of January.
Admission Requirements
N7/8.1 A diploma in forestry acceptable to the Admission
Committee
N7.2
and
N8.2

A B.Sc. in forestry, or equivalent qualification
acceptable to the Admission Committee

N7/8.3 Usually a diploma from course N7.2 or N8.2 with a
mean weighted mark of not less than 75%. Candida
tes must have obtained a mark of at least 70% for
each of the main forestry subjects, i.e. statis
tics in forestry, forest inventory, interpretation
and fieldwork report.
M.Sc.
study

The diploma of the advanced postgraduate course
(N7/8.3). Admission to the advanced postgraduate
course does not necessarily entitle the candidate
to be admitted as a candidate for an M.Sc.degree.

Essential for all courses: good stereoscopic vision; good
working knowledge of English and elementary algebra.
Applications for admission to any of these courses must
be in the possession of the ITC at least four months be
fore the starting date, i.e. by 1 September.
For more detailed information please write to the ITC
Officer of Student Affairs, P.O. Box 6, 7500 AA Enschede»
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Short news/korte berichten
This column of the BOS newsletter is compiled to give
short information of your interest. You are kindly invited
to sent such information like personalia, address changes,
short newspaper articles on tropical forestry, notes about new books, meetings or symposia, etc. etc. to the
BOS secretariat. You can also sent questions or announce
ments on which you ask response from other readers of this'
newsletter.

Books
Plantation forestry in the tropics.
Julian Evans, formerly Senior Lecturer in Silviculture
at the Papua New Guinea University of Technology.
Plantation forestry in the tropics is essentially a book
about silviculture - thé planting and growing of forest
plantations
but silviculture set in the widest context.
Many of the influences on plantation development are con
sidered: why plantations are needed, problems with land
and land-use, social and economic aspects, planning fac
tors, and, very importantly, ways in which plantation
forestry can and should be integrated with other land
uses: agroforestry and protection forestry. These factors
all impinge on silviculture, as do questions of tree es
tablishment on difficult sites, ecological concerns about
monoculture, assessing forest protection needs, and longterm productivity, all of which are included to provide
a broad unifying treatment.
The book is not a silviculture manual of practice, but
it is designed to provide a comprehensive introduction
to plantation forestry for the student at university or
advanced diploma level in a developing country. It will
also provide an overview of plantation forestry for the
practitioner, perhaps coming to the tropics for the first
time, and for those working in other land-use or applied
biological disciplines who seek a broad coverage of the
subjects.
460 pages; illustrated; E 20 (tentative) spring 1982.
Oxford Science Publications
***************
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Het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) te Wageningen heeft verleden jaar in het kader van zijn 30-jarig
bestaan zijn relaties een symposium aangeboden onder
de titel:'Verruiming van de landbouwproduktie in ontwik
kelingslanden". Hoofd inleider was Prof.dr. E.W. Hommes
van de TH Twente. Deze dagen is een 56 pagina's tellend
boekwerkje verschenen, waarin opgenomen zijn de
inlei
ding van Prof. Hommes, de stellingen voor de co-referen
ten en hun toelichting erop, alsmede een samenvatting van
die discussie.
Het boekje wordt toegezonden door het IAC, Postbus 88
6700 AB Wageningen na ontvangst van ƒ4,— op giro
329.49.53 of rek. 53.92.27.684 bij de ABN te Wageningen.
***************

Meetings
Workshop on Tropical Tree Legumes in Agroforest r y.
The Environment and Policy Institute of the East-West
Center in Honolulu, Hawaii, held a workshop in November,
1981 on the selection of fast-growing, nitrogen-fixing,
multiple-purpose leguminous trees that are suited to agroforestry and fuelwood production, and to evaluate their
roles in promoting ecological stability and in increasing
wood and food yields on a sustained basis. Expected out
puts of the workshop will be manuals for extension workers
to promote and implement agroforestry and fuelwood pro
jects which may help stabilize shifting cultivation, and
possibly some policy recommendations to modify certain
policies on land-use allocation between agriculture and
forestry.
For further information, contact:
Napoleon T. Vegara
EAPI, East-West Center
1777 East-West Road
Honolulu, Hawaii 96848
USA
Source: ICRAF Newsletter nr. 5 July 1981.
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11 februari 1982
Maatschappelijke functie van de bossen, mondiaal
en regionaal
Van cultuur- en kennisoverdracht Bijeenkomst Landbouw
kundige kring Utrecht
I
f
Inlichtingen: Prof. Einthovenweg 13, 3731 KN De Bilt,
ook niet-leden welkom!
Inleider: J.J.G. Brutel de la Rivière
Vrijdag 2 april 1982 organiseert de Werkgroep Behoud
Tropisch Regenwoud een symposium onder de titel:
"Behoud het Tropisch Regenwoud; nationale en interna
tionale beleidsaspecten".
Documentatie en proceedings bij: Werkgroep Behoud
Tropisch Regenwoud, p/a Stichting Natuur en Milieu,
Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht, tel. 030-331328.
September 1982: Landelijke Ergonomische Studiedag
(eerste week)
Thema: werkhouding en beweging
Inlichtingen: vakgroepen Bosbouwtechniek, Landbouw
techniek en gezondheidsleer via de studiegroep ergonomie.
18 oktober-12 november 1982: Training course introduc
tion to ergonomics.
Plaats: IAC - Wageningen
Thema: Ergonomics in agriculture and forestry
Inlichtingen: idem (zie boven)
10-14 mei 1982: Seminar on the management of Forest .
Worker Training
Plaats: Dumfries, Scotland (UK)
Inlichtingen: FAO/ECE/ILO Committee on Forest Working
Techniques and Training of Forest Workers, c/o Timber
Section ECE/FAO Agriculture and Timber Division, Palais
des Nations, CH-1211 Geneva 10 (CH).
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14-25 juni 1982
Noorwegen, Sandefjord.
Meeting IUFRO Division 3 and S 3.06-00
and
28 juni-3 juni 1982
München (BRD)
Forestry operations under mountainous conditions
Thema: Planning and Techniques of Transport and relations
with forest operations.
Inlichtingen: Prof. M. Bol, Vakgroep Bosbouwtechniek
Wageningen.
29 aug.-2 sept. 1983:
Australian Conference of Foresters
Plaats: University of Melbourne
Thema: Facing forestry's future
Inlichtingen: Dr. P.J. Greig, Forestry Faculty, University
of Melbourne Parkville, Victoria 3052, Australia.
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A selection out of "die Schriftenreihe der GTZ"
(stand 1 jan. 19 82)
Schriftenreihe nr. 20
Eisenhauer, Georg (Redaktion): "Forstliche Fakultät Valdivia/Chile - Facultad de Ingenieria Forestal Valdivia/Chile"
1975. 245 Seiten. 4 Abbildungen. Deutsch und Spanisch.
ISBN 3-88085-015-1. DM 5,— .
Die Publikation gibt einen Uberblick über die Aktivitäten
im Rahmen der Universitätspartnerschaft zwischen den forst
lichen Fakultäten der Georg-August-Universität in Göttin
gen und der Universidad Austral de Chile in Valdivia.
Der Wald als Quelle des universell verwendbaren Rohstoffs
Holz wird künftig in seiner Bedeutung nicht unterschätzt
werden können. Ob es gelingt, diese Rohstoffquelle in
Zukunft stärker zu nutzen,, hägt under anderem ab, dass
genügend qualifiziertes Personal vorhanden ist. Unter die
sem Aspekt gewinnen in der Technischen Zusammenarbeit
Projekte zur AusbiIdung von Forstwissenschaftlern hohe
Aktualität. Ein bemerkenswertes Beispiel für die Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet ist der Aufbau der Forstfakultät
Valdivia.
Schriftenreihe nr. 22
Agpaoa, A., Endangan, D., Festin, S., Gumayagay, J. Hoenninger, Th., Seeber, G., Unkel, K. und Weidelt, H.J. (Com
plied by H.J. Weidelt) : "Manual, of Reforestation and Ero
sion Control for the Philippines" (Handbuch der Aufforstung
und Erosionskontrolle auf den Philippinen). 1975. 569
Seiten. Englisch. ISBN 3-88085-020-8. DM 18,—.
Das Werk basiert auf einem Ausbildungsprogramm im Philip
pine-German Training Center for Reforestation and Erosion
Control in Baguio City. Es soll als Lehrbuch dienen.
Schriftenreihe nr. 41
Becker, Günther: "HolzZerstörung durch Termiten im Zentral
afrikanischen Kaiserreich - Destruction du bois par les
termites dans l'Empire Centralafricain". 1977. 96 Seiten.
16 Abbildungen. Deutsch und Französisch. DM 12,60.
Die Zerstörung des Holzes durch Termiten ist in der Zen
tralafrikanischen Republik besonders hoch. Diese Veröffent
lichung soll dazu beitragen den Holzschutz gegen Termiten
zu fördern.
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Schriftenreihe nr. 58.
Hueck, Kurt: "Los Bosques de Sudamérica - Ecologia, com
pos ición e importancia economica". (Die Wälder Südamerikas).
1978. 476 Seiten. Mit Vegetationskarte von Südamerika.
Spanisch. ISBN 3-88085-053-4. DM 49,50.
Schriftenreihe nr. 65
"Dune Stabilization - A Survey of Literature on Dune For
mation and Dune Stabilization" (Dünenstabilisierung). 1977.
407 Seiten. Englisch. ISBN 3-88085-032-1. DM 18,50.
Die immer weiter fortschreitende Zerstörung des kulturfäh
igen Landes durch Raubbau und die Störung des ökologischen
Gleichgewichts führen zu einer zunehmenden Versteppung
und Desertifikation weiter Teile der Erde; bereits ein
Drittel der Erde sind Trockengebiete. Der Kampf gegen ei
ne weitere Versteppung ist eine weltweite Aufgabe, an
der sich auch die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen
der Technischen Zusammenarbeit mit Ländern der Dritten
Welt beteiligt. Das vorliegende Werk, das die GTZ in Zu
sammenarbeit mit dem Geographischen Institut der Univer
sität Würzburg erstellte, befasst sich mit der Stabili
sierung von Wanderdünen. Der Arbeit liegen Erfahrungen und
Ergebnisse eines deutsch-ägyptischen Projektes zugrunde.
In dem in vier Teile gegliederten Buch werden im ersten
Kapitel die verschiedenen Dünentypen, morphogenetische
Prozesse der Dünenbildung und der Transport des Treib
sandes behandelt, um nur einiges zu nennen. Das zweite
Kapitel befasst zieh mit Methoden der Stabilisierung von
Dünen und von Treibsand am Beispiel New Valley/Ägypten.
Den Schluss der Ausführungen bildet ein Modell, in dem
die unbedingt erforderlichen Schrifte einer Dünenstabili
sierung noch einmal geschlossen dargestellt werden. Eine
ausführliche Bibliographie bildet die zweite Hälfte des
Werkes.
Schriftenreihe nr. 73
Seeber, G., Weidelt, H.J. Und Banaag, V.S.: "Dendrological
Characters of Important Forest Trees from Eastern Mindanao"
(Dendrologische Merkmale wichter Waldbaumarten in OstMindanao). 1979. 440 Seiten. Englisch. ISBN 3-88085-068-2.
DM 22,60.
Das östliche Mindanao, grosstes geschlossenes Waldgebiet
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der Philippinen, beherbergt eine Vielzahl underschiedlicher Baumarten. Weder waren alle bekannt, noch konnten
die unbekannten zuverlässig bestimmt werden. Diese Lücke
kann nun weitgehend geschlossen werden. Dieses Bestim
mungsbuch verdankt seine Entstehung einem Projekt der
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH in Davao City, Philippinen. Mit seiner Hilfe
sollten auf den Philippinen Richtlinien für eine Bewirt
schaftung tropischer Wälder erarbeitet werden, da die
Notwendigkeit einer gezielten Nutzung auch bislang noch
nicht genutzter Holzarten immer mehr erkannt wird.
Die Grundkonzeption des Buches war, solche Merkmale der
Bäume zu erfassen, die eine schnelle und sichere Bestim
mung im Feld ermöglichen.
Schriftenreihe nr. 116
"Forst Sahel". In Vorbereitung.
The address to order these publications:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Postfach 5180
6236 Eschborn 1
Germany (BRD)
****************

Nieuw versehenen over tropisch regenwoud
Het tropische regenwoud: een eerste kennismaking door
M. Jacobs, Uitgegeven bij Coutinho, Muiderberg (1981),
318 blz. prijs ƒ 48,50.
Voor een uitvoerige bespreking van dit boek zie het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift jrg. 54 (1982) nr. 1.
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Tropical forestry acquisitions in some Dutch
Forestry Libraries
Contact between the Forestry Libraries in the Nether
lands and the BOS secretariat is becoming more regular.
By publishing the titles of the acquisitions on tropical
forestry they are accessible to you. Please, contact
directly the appropriate library.
The acquisitions have been roughly classified into:
general forestry-related subjects; silviculture; forestry
techniques; and forest management. Comments are welcome!
FIBOS-Library of the Forestry Department of the Agri
cultural State University of Wageningen, P.O.Box 342,
6700 AN Wageningen. Acquisitions Nov.'81-Feb.'82.

General forestry-related subject

Brown, L.R.
Food or fuel: new competition for the world's cropland.
Washington D.C.: WorldWatch Institute, 1980. 43 p. (en).
Worldwatch paper: no. 35.
Brown, L.R.
Resource trends and population policy: a time for re
assessment.
Washington: Worldwatch Institute, 1979. 55 p. (en).
Worldwatch paper: no. 29.
Callaham, R.Z.
Criteria for deciding about forestry research programs.
Washington: U.S.D.A., 1981. 52 p. (en).
(General technical report. Forest Service U.S.D.A.;
no. WO-291).
Chijicke, E.O.
Impact on soils of fast-growing species in lowland
humid tropics.
Rome: F.A.O., 1980. Ill p. (en). (F.A.O. Forestry paper:
no. 21).
Ekologie en ontwikkeling in het Amazone-regenwoud: documen
tatiemap bij de kursus Milieuproblematiek 1981.
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Leiden: Rijksuniversiteit. 1981. 186 p.
(B 4560).

(ni, en)

Natural resources and the human environment for food and
agriculture.
Rome; F.A.O., 1980. 62 p. (en). (FAO environment
paper ; no. 1 ).
Hoskins, M.W.
Women in forestry for local community development:
a programming guide.
Washington: Agency of International Development, 1979.
58 p. (en). (B 4571).
I.S.T.F.-News International Society of Tropical Foresters.
Vol. 1. Washington: International Society of Tropical
Foresters, 1980.
Laban, P.
An outline of land evaluation for forestry.
Wageningen: De Dorschkamp, 1981. 33 p. (en).
(Rapport "De Dorschkamp": no. 272).
Linden, P. van der
Earth sciences in integrated rural development of up
land areas in the Merawu and Urang river basins.
Central Java, Indonesia.
Jogjakarta (etc.): Netherlands-Indonesian Inter Uni
versity Programme of Cooperation, 1979. 36 p. + 8
bijl.: (en) (B 4548).
Linden, P. van der
Earth scientific contribution' to the "Integrated rural
development-workshop", January 16th, 17th and 18th,
1980: compiled from Serayu Valley and Earth Sciences
Project publications and supplemented with a tentative
outline of a masterplan for the Serayu River Basin.
Yogyakarta (etc.): Netherlands-Indonesian Inter Uni
versity Programme of Cooperation, 1980. (ca. 120 p.)
(en) (B 4549).
Matsui, M.
Dol, K.
Nomura, I.
Pocket dictionary of forestry = Forstliches Taschen
wörterbuch = Dictionnaire forestier de poche,
(s.l.): I.U.F.R.O., 1981. 245 p. (en, de, fr).

- 39 Report of the tenth session of the FAO Advisory Committee
on Forestry.
Education held in Rome 29-31 October 1980 (F.139 10th).
Rome: FAO, 1981. 128 p. (en).
Weidelt, H.J.
Manual of reforestation and erosion control for the
Philippines.
Eschborn, 1976. 569 p. (en).
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für techni
sche Zusammenarbeit; no. 22). (B 4567).
Wiersum, K.F.
Viewpoints on agroforestry: syllabus of a lecture
serie on agroforestry organized by Departments of
Forestry, Agricultural University Wageningen. March April 1981. 185 p. (en) (B 4557).
Wiersum, K.F.
Agroforestry: collegediktaat caput college bosteelt
1980.
Wageningen: Wiersum, 1981. 142 p. (nl) (B~4558).
The World's tropical forests: a policy, strategy and pro
gram for the United States.
Washington: Department of State, 1980. 53 p. (en),
no. 9117). (B 4570).
Lokakarya: Pemilihan jenis tanaman panghijanuan dan reboa sasi: di Yogyakarta tgl. 14-15 november 1979.
Yogyakarta: Universitas Gadja Mada, 1980. 259 p. (in).
(Cetakan: no. 1). (B 4594).
Silviculture
Adisoemarto, S.
Brunig, E.F.
2. International MAB/IUFRO work shop on tropical rain
forest ecosystems: Jakarta, 21-25 October, 1978: final
report.
Hamburg: Universität, 1979. 295 p. (en). (B 4546).
Beekman, F.
Structural and dynamic aspects of the occurrence and
development of lianes in the tropical rainforest.
Wageningen: Agricultural University, 1981. 44 p. (en).
(S 780).
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