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In 2017 kregen we 18 aanvragen voor
ondersteuning van onderzoek in tropische
regenbossen waar een sterke kronendak
component in zat. We zijn erg blij dat we 12
daarvan
hebben
kunnen
ondersteunen.
Hiermee was een bedrag van 6580 euro
gemoeid.
Ondanks de krimp in ons kapitaal gaan we door
met het doneren van een dergelijk bedrag aan
onderzoek in het kronendak omdat we vinden
dat er nog veel te leren is uit het fascinerende
en complexe kronendak, maar ook dat het
belangrijk is dat die kennis gebruikt wordt om
tropische bossen te beschermen, wat vaak
betekent een aan de situatie aangepaste
manier van duurzaam gebruik te vinden.
In deze nieuwsbrief vind u een aantal foto’s en
resultaten die we uit verslagen van afgeronde
onderzoeken
mochten
ontvangen.
Meer
publicaties en verslagen vindt u op onze
website.
Namens het bestuur,
Dr. Ir. H.F.M. Vester (voorzitter)

Niet houtige bosproducten uit het kronendak van Suriname verzameld door
Judy Koppenjan en Jeffrey Brand. (Foto: Jeffrey Brand)

Jeffrey Brand en Judy Koppenjan (Universiteit Utrecht) bestudeerden niet houtige
bosproducten (NTFP) van de Surinaamse Matawai gemeenschap. Jeffrey heeft
zich daarbij toegelegd op het in kaart brengen en kwantificeren in ruimte en tijd
van de producten van twee palmsoorten (Oenocarpus bataua en Astrocaryum
sciophilum) met commerciële potentie, met als bijzonder aspect dat rekening
gehouden wordt met het feit dat de gemeenschap niet alleen van de vruchten
leeft maar ook van dieren die die vruchten eten. Een mooi voorbeeld van het
respecteren van de complexiteit van het tropisch regenwoud met het oog op het
A STUDY AMID THE MATAWAI COMMUNITY OF SURINAME
in stand houden van de biodiversiteit. 1

NON-TIMBER FOREST PRODUCTS:
QUANTIFYING AN ECOSYSTEM SERVICE
AND ITS SPATIOTEMPORAL VARIATION

Iris Hordijk (Wageningen Universiteit en Research centrum) heeft voor haar
masterscriptie onderzoek gedaan naar de regeneratie van de palm (Attalea
phalerata) in de Beni savanne in Bolivia. Deze palm is belangrijk voor het
landschapsmozaïek in dit gebied, want de boseilanden (zie foto hierboven) in de
savanne en het gallerijbos langs de rivier worden hoofdzakelijk gevormd door deze
soort. Deze palm is met name belangrijk voor de endemische en kritisch bedreigde
Blauwkeelara, die afhankelijk is van de A. phalerata voor voedsel, een slaap- en
broedplek, maar ook voor andere soorten (zie foto rechts). De A. phalerata
regenereert wel goed in het gallerijbos, maar niet op de boseilanden, en ik
probeerde er met deze studie achter te komen waarom dit het geval is.
Het blijkt dat de regeneratie van de A. phalerata het meest wordt beïnvloed door
het vuur dat wordt aangestoken tijdens het droge seizoen om vers gras te laten
groeien voor de koeien en de aanwezige graasdruk. Om de regeneratie te
herstellen in de boseilanden is het aan te bevelen om de graasdruk en vuur
frequentie te verminderen. (ingekorte tekst en foto’s van Iris Hordijk)
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