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De oerbossen van Tasmanië
De 7e opvolgingsvergadering van het Verdrag van de Biologische Diversiteit (CBD)
gaat van start op 9 februari 2004 in Kuala Lumpur (Maleisië). Er worden
milieuministers verwacht uit heel wat landen, waaronder België. Deze vergadering
wordt gedeeltelijk gewijd aan "het opstellen van een werkprogramma dat een
globaal, representatief en degelijk netwerk voorziet van beschermde gebieden,
waarbij deze gebieden ook effectief beschermd worden".

Tasmanië (Australië) was lange tijd een pionier in natuurbescherming. Zo heeft 40%
van de landoppervlakte het statuut van beschermd gebied. Vandaag illustreert deze
Australische staat de noodzaak om goed na te denken over het concept van
beschermde gebieden. De realiteit op het terrein leert ons dat al te vaak de
beschermde gebieden worden aangegrepen om elke ecologische inspanning uit te
sluiten in nabijgelegen zones. Ze leert ons ook dat sommige beschermde gebieden
omgeven zijn met zones waarvan de verwoesting wordt overwogen. De industriële
praktijken die worden waargenomen in deze aangrenzende zones
– vooral in het geval van bij het kaalkappen van bosgebieden – bedreigen de
ecologische integriteit van de beschermde gebieden. Bovendien zijn deze
beschermde gebieden niet noodzakelijk representatief voor de ecologische rijkdom
van het gehele gebied.

Het lot van de 'Styx vallei' in Tasmanië is, in meer dan één opzicht, indicatief voor
deze realiteit van het terrein. Op het eerst zicht wordt de natuur in dit geïsoleerde
eiland beschermd en de laatste flarden oerbossen die men er vindt, zouden er
zonder problemen moeten blijven voortbestaan. Maar wanneer we de zaak van
naderbij bekijken, zou dit wonderlijke natuurlijke overblijfsel binnenkort eerder een
triest voorbeeld van plantages, arm aan biodiversiteit. Wat betekent dat we nog maar
eens een stuk biologische diversiteit opzettelijk weggommen van deze planeet.

Het behoud van de biologische diversiteit loopt langs een betere afbakening van de
beschermde gebieden en een doeltreffender controle ervan. Het is een illusie te
denken dat dit alles kan gerealiseerd worden zonder de financiële steun van de
nationale staten. Maar het behoud van de biologische diversiteit gaat ook langs een
hervorming van de industriële praktijken, onder meer in de zones met een hoge
ecologische waarde. Het lot dat de Tasmaanse oerbossen momenteel ondergaan,
maakt de noodzaak hiervan perfect duidelijk.

Voor Greenpeace is het behoud van de laatste oerbossen van onze planeet een
absolute prioriteit. Enkel tegen deze prijs, mogen we pretenderen dat we iets doen
voor het behoud van de biologische diversiteit want deze bossen vormen echte
reservoirs van het leven op aarde. Overal waar er oerbossen bestaan, peilt
Greenpeace naar de realiteit op het terrein: in de Amazone, in Afrika, in Europa
(onder andere in Finland), Chili, Rusland, Canada en in Azië. Greenpeace is ook
bijzonder bezorgd om het lot van de oerbossen in Australië. Samen met The
Wilderness Society, een belangrijke Australische milieuorganisatie, trekt Greenpeace
vandaag aan de alarmbel: de oerbossen van Tasmanië genieten slechts van een
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schijnbare bescherming. De grootste loofbomen ter wereld worden opgeofferd om
aan onze behoeften aan papier en gezaagd hout te voldoen. Als importerend land
draagt België bij aan de vernieling van deze oude ecosystemen en het verlies aan
biodiversiteit dat daarvan het gevolg is. Terwijl onze regering bezig is met de
voorbereiding van haar deelname aan de opvolgingsvergadering van het Verdrag
van de Biologische Diversiteit, zou het onverantwoord zijn om de ogen te sluiten voor
de hierboven vermelde dubbele noodzaak.

Tasmanië: afgelegen in tijd en ruimte

Het eiland Tasmanië is één van de Australische staten. Het is meer dan twee keer zo
groot als België (68.000 km²), terwijl het toch maar half zoveel inwoners telt als
pakweg Brussel (472.000).

Ontegensprekelijk is deze brok 'woeste natuur' niet de meest opmerkelijke, als we
het bekijken vanuit een kwantitatief oogpunt van biologische diversiteit. De rijkdom
aan soorten is zeker niet vergelijkbaar met de rijkelijke tropische ecosystemen. Het
unieke reliëf, de relatieve isolatie en het eerder koele vochtige klimaat hebben wel
een unieke vegetatie op dit eiland doen ontstaan. Heel wat van deze planten zijn
endemisch voor Tasmanië, wat betekent dat ze alleen maar daar voorkomen en
nergens anders op onze planeet. De op dit eiland in de loop der tijden ontwikkelde
levensvormen zijn uniek en verdienen alleen al daarom bescherming.

Maar Tasmanië is niet alleen ruimtelijk geïsoleerd. Het eiland brengt ons eveneens
terug naar een verafgelegen tijd, naar de oorsprong van de aarde. In deze verloren
hoek van de zuidelijke Stille Oceaan, vertellen de gematigde regenwouden ons wel
degelijk iets over de langzame evolutie van soorten sinds het Gondwana-tijdperk. Het
oude werelddeel dat zich meer dan 130 miljoen jaren geleden, heeft losgemaakt van
de oorspronkelijke continentale massa.

Sommige boomsoorten uit de gematigde regenwouden van Tasmanië worden
beschouwd als relikwieën van dit tijdperk, toen Australië, Madagaskar, Zuid-Amerika,
Nieuw-Zeeland en de Zuidpool binnen dit uitgebreide werelddeel werden verenigd.
De bomen van het geslacht van de Nothofagus zoals de myrtle beuk sturen ons
terug naar dit tijdperk, terwijl de Eucalyptussen ons terugvoeren naar een latere
periode in de geschiedenis van de planeet.
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Een overvloedige endemische fauna en flora

In de gematigde regenbossen komen relatief minder soorten voor dan in tropische
regenbossen. In Tasmanië komen in die gematigde regenbossen wel een bijzonder
hoog aantal endemische soorten voor.

Een ander kenmerk eigen aan Tasmanië, is het grote aantal buideldieren die – al
naargelang de soort – verwijzen naar een lang vervlogen periode uit onze
geschiedenis. Zo is er de Tasmaanse Duivel, een nachtroofdier, dat enkel nog leeft
op het eiland dat hem zijn naam zou gegeven hebben. Het dier zou gelijkenissen
vertonen met een soort die in Zuid-Amerika gevonden wordt, en die ons
terugbrengen naar Gondwana. Lange tijd werd hij opgejaagd en verjaagd door de
mens, maar vandaag geniet hij van een wettelijke bescherming. Hun aantal heeft
zich gestabiliseerd. Wat niet het geval is voor talrijke vogelsoorten, zoals de
Tasmaanse wigstaartarend en de oranjebuikparkiet.

Een bos met twee verdiepingen

In Tasmanië vinden we de hoogste loofboom van deze aarde, de Eucalyptus
regnans, en ook de Huon-den, een van de oudste bomen van deze planeet. In de
Styx vallei huizen zeer grote Eucalyptus regnans, van deze loofboom bevinden zich
daar de grootste exemplaren. Noord-Amerika heeft een gelijksoortig record in
handen met de sequoia's, maar hier gaat het over een naaldboomsoort.

De Eucalyptusbossen zijn samengesteld al naargelang de karakteristieken van de
verschillende Eucalyptussoorten: de Eucalyptus obliqua, de Eucalyptus delegatensis
en de Eucalyptus regnans. Deze laatste kan meer dan 80 meter hoog worden. We
vinden ook eucalyptusbomen in andere bostypes. Het bladerdak van de eucalyptus
vormt een scherm in volle hemel, waaronder zich een dikke plantaardige laag
ontwikkelt. Wanneer de eucalyptusbomen een natuurlijke dood sterven, blijft deze
onderlaag zich ontwikkelen. De overblijvende plantengemeenschappen zullen soms
langzaam evolueren naar een gematigd regenbos, met als belangrijkste boomsoort
de myrtle beech. Men zal er ook de sassafrasboom (Australische benaming)
terugvinden. Als natuurlijke branden delen van deze bossen vernietigen, groeit er
grassige en struikachtige vegetatie op deze open plekken. Een gunstig terrein voor
de ontwikkeling van nieuwe hoge eucalyptusbomen, samen soms met een gematigd
regenbos als onderetage.
Deze natuurlijke cyclus creëert een complexe mozaïek van verschillende
leefomgevingen, wat uiteraard gunstig is voor het behoud en de ontwikkeling van de
biodiversiteit. Dit natuurlijke evenwicht wordt vandaag doorbroken door bepaalde
exploitatiepraktijken in het bos.

Een barbaarse bosexploitatie

Tasmanië heeft vandaag al 75% van zijn oerbossen verloren. De manier waarop de
bossen op dit natuurlijke eiland worden geëxploiteerd, is bijzonder vernietigend. Een
groot gedeelte wordt door kaalkap van grote oppervlakten met de grond gelijk
gemaakt. De gemiddelde kapoppervlakte is 60 ha, maar kan oplopen tot 120 ha. In
de hoge Eucalyptusbossen worden eerst de waardevolle stammen eruit gehaald. Met
brandbommen wordt het achtergebleven afvalhout verbrand. Maar dat afvalhout
wordt wel bijzonder ruim geïnterpreteerd: de volledige onderetage wordt gewoon
mee verbrand. Dit heeft uiteraard een erg vernietigend effect op de biodiversiteit, en
het is bovendien ook een enorme verspilling.
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Een meerderheid van de kaalgekapte bossen wordt vervolgens ingezaaid met
commercieel interessante boomsoorten, waaronder snelgroeiende Eucalyptus-
soorten maar ook met niet-inheemse soorten zoals de Pinus Radiata. Om te
vermijden dat allerlei grazende dieren de zaailingen zouden opeten, wordt gebruik
gemaakt van pesticides. Daarmee worden buideldieren zoals de wallabies en
sommige soorten buidelratten vergiftigd. Uiteraard heeft deze vergiftiging ook zware
gevolgen voor andere diersoorten zoals uilen.

De industrie laat niets onverlet om haar praktijken goed te praten. Ze beweert dat
met de kaalslag en het afbranden van de kaalvlakte de natuurlijke branden worden
nagebootst. Maar deze argumentatie mist elke geloofwaardigheid. De frequentie
waarmee exploitanten bossen afbranden, is de laatste decennia ontzettend
gestegen. De intensiteit van deze branden en de oppervlakte van de gebieden is
bovendien veel hoger dan bij natuurlijke branden. De eucalyptus regnans en de
gematigde regenwouden zijn erg gevoelig voor brand. Deze vegetatie wordt dus heel
sterk bedreigd door de huidige brandpraktijken. Want na een natuurlijke brand,
schieten sommige boomsoorten opnieuw wortel. Terwijl na een kaalslag werkelijk
alle vegetatie wordt verwijderd.

De biologische diversiteit wordt eens te
meer vernederd. Talrijke dieren leven in
de bomen en verliezen gewoonweg hun
complete leefomgeving, zoals de
schuilplaatsen en holtes in de bomen.

Deze industriële praktijk gaat bovendien
gepaard met een schaamteloze
verspilling van de natuurlijke
hulpbronnen.
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Welke rol speelt de houtindustrie?

Tasmanië is een eiland met een eerder beperkte
oppervlakte. Toch produceert het aldaar gehuisveste
Australische bosexploitatiebedrijf het grootste aantal
chips uit loofhout ter wereld. Dit trieste record wordt
gerealiseerd door Gunns Ltd, dat meer chips uit
Tasmanië exporteert dan uit alle andere staten van
Australië samen. Het gaat dus meer om kwantiteit dan om kwaliteit. Dit bedrijf
domineert de Tasmaanse markt met vier fabrieken die chips exporteren en 2/3 van
de zagerijen.

De verkochte houtproducten zijn in grote meerderheid laagwaardige toepassingen:
chips voor de papierproductie. Naar Europa worden vooral de kwalitatieve
houtproducten geëxporteerd. België speelt een belangrijke rol in deze uitvoer. De
eucalyptussen uit Tasmanië worden in ons land verkocht als "Tasmaanse eik1". Ze
worden onder andere gebruikt voor de productie van parket en van deuren.

Bosexploitatie aan de rand van beschermde gebieden

De Tasmaanse overheid beweert dat 95 % van de Tasmaanse wildernis beschermd
is tegen het kappen en dat 40 % van de landoppervlakte een statuut van beschermd
gebied heeft.

In de praktijk gaat het om schattingen die aanleiding kunnen geven tot enige
verwarring.
• 20% van de totale oppervlakte wordt beschouwd als Werelderfgoedgebied. Maar

een belangrijk deel daarvan is niet bebost.
• Tasmanië heeft al 75% verloren van zijn oerbossen. Een groot deel van de

resterende 25% kan geen aanspraak maken op een beschermd statuut.
• Van de beboste delen van de Tasmaanse wildernis is momenteel 30% bedreigd

door de houtindustrie. De hoge Eucalyptusbossen zijn ruim vertegenwoordigd in
deze 30%.

• In het noordwesten van Tasmanië, in de regio van de Tarkine, komt het grootste
overblijvende gematigd regenwoud van Australië voor. Daarnaast zijn er ook
wouden met de Eucalyptus obliqua te vinden. Slechts 5% van dit natuurschoon
heeft het statuut van Nationaal Park.

• In 1996 was naar schatting 87% verloren gegaan van de oorspronkelijke
oppervlakte aan oerbossen met Eucalyptus regnans. Minder dan de helft van de
resterende 13% is momenteel beschermd in nationale parken of reservaten. Op
dit moment zijn in de Styx vallei de hoogste loofbomen ter wereld niet
beschermd.

De Styx vallei: een curiosum van de natuur vermalen tot chips?

Deze vallei - die zich niet zover bevindt van Hobart, de hoofdstad van Tasmanië -
groepeert Eucalyptus regnans van een indrukwekkende grootte. Deze oerbossen
herbergen een specifieke fauna en een flora. Als het noodzakelijk is om deze
oude bossen te beschermen, is het omdat zij een ongeschonden natuurlijk
gebied vormen, de stille getuige van wat elders ooit werd verloren… Vanuit het
oogmerk van de biodiversiteit, kan dit ecosysteem dan niet vergeleken worden

                                                          
1 Eucalyptus regnans, Eucalyptus obliqua en Eucalyptus delegatensis
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met ecosystemen waar de mens zijn invloed sterk heeft laten gelden, meer
specifiek met gebieden die worden kaalgekapt en platgebrand door de
houtindustrie.

Kennelijk deelt de industrie dit standpunt niet. De vochtige bossen met
Eucalyptus regnans die de Styx vallei typeren, worden niet alleen bekeken als
een mooie houtvoorraad. Het is ook een potentieel gunstig terrein voor de
aanplanting van snelgroeiende bomen.

Greenpeace leidt sinds november 2003 een waarnemingsmissie in dit dal. Een
observatieplatform werd op 65 meters hoog ingericht in de top van een boom, die
ongeveer 80 meter hoog reikt. Er werden onderhandelingen geopend met Gunns
LTD en Japan, het belangrijkste importland van chips - net zoals België een
belangrijk deel importeert van de planken.
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Een erfenis uit het verleden redden,
een waarborg voor biologische diversiteit in de toekomst

Wat kunnen we doen om de oerbossen van Tasmanië te redden? Dat wil
zeggen: opdat ze op een al lang ingeslagen weg verder kunnen evolueren?

De milieubeweging heeft een concreet voorstel voor het oprichten van meerdere
nieuwe Nationale parken (waaronder de Styx vallei en de Tarkine in het
noordwesten van het eiland). Door dit plan zou de overblijvende wildernis en de
oerbossen van Tasmanië voldoende beschermd worden. Concreet gaat het over
zo'n 240.000 ha bijkomend bosgebied, dat het statuut van beschermd gebied
moet krijgen. De exploitatie in oerbossen moet onmiddellijk worden stopgezet. En
buiten deze beschermde gebieden moet verantwoord bosbeheer de norm zijn!

De overheid zette in 2001 een consultatieproces op, het zogenaamde Tasmania
Together. Dit proces had tot doel om de lokale bevolking de mogelijkheid te
geven zich uit te spreken over de toekomst van hun staat. Uit dit proces kwam
een duidelijke vraag om de kaalkap te stoppen in waardevolle gebieden
(waaronder de Styx vallei) tegen januari 2003. Wanneer zal de overheid dit nu
eindelijk respecteren?

Wat kan België doen?

Het is duidelijk dat het afremmen van de vraag naar Tasmaanse eik, een
belangrijke rol kan spelen in het beschermen van de oerbossen op dit eiland.
Greenpeace meent dat de Belgische ondernemingen die deze houtproducten
importeren of commercialiseren, aan Gunns Ltd moeten duidelijk maken dat ze
willen dat dit bedrijf stopt met de barbaarse exploitatiepraktijken. Greenpeace
vraagt hen eveneens om zich te richten tot de Tasmaanse autoriteiten, om de
bescherming van de oerbossen van het eiland te bekomen.

Ook de Belgische autoriteiten, en meer specifiek de minister van Leefmilieu die
zal deelnemen aan de nakende opvolgingsvergadering van het Verdrag van de
Biologische Diversiteit (CBD – 9-20 februari 2004, Maleisië), kunnen een rol
spelen in dit dossier.  De verschillende betrokken partijen zullen in Kuala Lumpur
een werkprogramma aannemen voor de beschermde gebieden. Een analyse van
de situatie op het terrein in Tasmanië, maakt  duidelijk dat we zorgvuldiger met
de beschermde gebieden moeten omgaan.
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Welke houding verwachten we van de Belgische autoriteiten in Kuala Lumpur?

Greenpeace verwacht van de Belgische overheid dat zij zich uitspreekt voor een
werkprogramma dat een globaal en degelijk netwerk van beschermde gebieden
voorziet waarbij deze gebieden ook beter beschermd en beheerd worden en dat
de rechten van inheemse volkeren en gemeenschappen erkent. Dit
werkprogramma moet uiteraard voldoende  financiering krijgen.

Enkele cijfers over de oerbossen in Tasmanië

Bosoppervlakte Oorspronkelijk Huidig %
Bossen 4.822.000

hectare
3.169.000 hectare,
of 46% van de oppervlakte
van het eiland.

- 34%

Oerbossen 1,246.000 hectare - 75%
Eucalyptus Regnans
(oerbossen)*
Waaronder Styx Vallei

99.900 hectare 13.290 hectare
waarvan  4.600
hectare beschermd

-87%

* Het gaat hier om bosgebieden waar de menselijke invloed sterk werd beperkt, en die beschouwd
worden als oerbossen. De echte oppervlakte aan Eucalyptusbossen (van het type Eucalyptus regnans)
is groter, maar dan tellen ook de bossen mee die al sterker beïnvloed zijn door de mens. De cijfers van
de Tasmaanse autoriteiten zijn hoger, maar zij houden ook rekening met bufferzones zoals rivieren of
wegen.

Voor meer informatie over de oerbossen in Tasmanië:

http://weblog.greenpeace.org/tasmania/

http://www.wilderness.org.au/campaigns/forests/tasmania/styx

Rechten foto's: Greenpeace/Wolfgang Pekny


