Paraguay

NATUURLIJK BOSLANDSCHAP
DUURZAAM BEHEREN
Ons doel in Paraguay is om ongecontroleerde ontbossing tegen te gaan en
bijzondere diersoorten te behouden. Dat kan alleen wanneer de belangen van
overheden, grote landeigenaren en lokale inheemse gemeenschappen op elkaar
zijn afgestemd, binnen de grenzen van de natuur.

ILLEGALE BOSKAP

droge landschap is vatbaarder voor erosie, verzilting
en verwoestijning.

In Paraguay ondersteunt IUCN NL ngo-partners

PLAN VOOR DUURZAAM LANDSCHAPSBEHEER

die werken in de Chaco, een van de grootste
bosgebieden van Zuid-Amerika. Daarbij focussen
we ons op het landschap in Bahia Negra, een
district ter grootte van Nederland. Het bestaat uit

IUCN NL draagt bij aan duurzaam landgebruik

zowel wetlands als droge bossen. De laatste jaren

in Bahia Negra. We activeerden, adviseerden en

zijn grote oppervlaktes ontbost om plaats te maken

financierden de lokale partnerorganisaties Guyra,

voor grootschalige veeteelt en ook sojateelt is in

IDEA en WWF Paraguay om het landgebruik van

opkomst. Landeigenaren zijn wettelijk verplicht om

Bahia Negra in kaart te brengen. Daartoe brachten

minimaal een kwart van hun grond bebost te laten.

zij zoveel mogelijk partijen met een belang in

Maar het ministerie van Milieu heeft onvoldoende

het landschap samen, zoals lokale overheden en

capaciteit om de naleving van milieuwetten

ministeries, natuurorganisaties, organisaties van

goed te controleren. Regelmatig vindt illegale

inheemse gemeenschappen en landeigenaren in de

ontbossing plaats en het bos dat wel overblijft, is

veesector. Met elkaar ontwikkelden ze in 2019 een

zeer gefragmenteerd, waardoor de waarde voor de

toekomstbestendig landschapsplan, dat voldoende

biodiversiteit achteruit holt.

BOS ALS KLIMAATBUFFER

“In Bahia Negra komen drie zaken samen:
natuur, inheemse culturen en internationale
economische druk door landspeculatie en de
vraag naar vlees. Het is essentieel om ervoor
te zorgen dat deze ecologische, sociale en
economische belangen niet continu botsen,
maar beter met elkaar in balans komen.”
Sander van Andel, expert Paraguay bij IUCN NL

De uitgestrekte droge bossen in Bahia
Negra vormen een belangrijke buffer tegen
klimaatverandering: ze houden water vast in natte
periodes en geven het vrij in het droge seizoen.
Bomen vervullen daarmee ook een grote rol in
het reguleren van de temperatuur, maar deze
klimaatfuncties komen door de ontbossing onder
druk te staan. De inwoners van Bahia Negra krijgen
steeds meer te maken met extreme droogte,
bosbranden en overstromingen. Het kaalgekapte,
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ruimte biedt voor de natuur én dat wordt gedragen

verkregen informatie is er meer overzicht en controle

door alle partijen.

over de ontwikkeling van de regio. Zo konden
onze partners al verschillende gevallen van illegale

BELANGEN VAN INHEEMSE VOLKEN

ontbossing aanvechten. In 2020 is daardoor voor het
eerst een veeteeltbedrijf aansprakelijk gesteld voor

De kaalslag in Bahia Negra treft ook inheemse

illegale ontbossing.

gemeenschappen. Zij hebben steeds minder land
tot hun beschikking en zien zich daardoor bedreigd
in hun bestaanszekerheid. IUCN NL werkt al zo’n

Voorbeeld van ons werk

10 jaar nauw samen met lokale ngo’s in Paraguay.

Beschermd gebied

Via hen kennen we de belangen van inheemse

Voor Bahia Negra is bijvoorbeeld het ‘natuurlijk

gemeenschappen en hun ideeën over hoe hun

monument’ Chovoreca van belang voor het

problemen op te lossen zijn, zoals het versterken

voortbestaan van de natuur en de diversiteit van

van hun landrechten en hun lokale organisaties.

soorten in het landschap. Op papier is het gebied

We hebben daarom lokale inheemse organisaties

beschermd, maar dat proces was nooit juridisch

versterkt, zodat zij er voor konden zorgen dat in het

volledig afgehandeld. Landeigenaren konden er

gezamenlijke landschapsplan is vastgelegd welke

nog steeds land kopen en ontginnen. Nu zijn de

stukken land beschikbaar moeten blijven voor

grenzen van het beschermde gebied opnieuw

inheemse gemeenschappen.

vastgesteld en is de beschermde status veel
sterker.

NALEVING VAN WETTEN
Ook bepleiten onze partners op politiek niveau voor

SAMENWERKEN MET IUCN NL

betere wetten, transparantie in vergunningen en een
betere naleving van de wetten en vergunningen. Ze
pleitten al succesvol voor het beschikbaar stellen

Wilt u samen met IUCN NL natuur inzetten om

van openbare informatie rondom vergunningen, om

de gevolgen van klimaatverandering in Paraguay

die te vergelijken met satellietbeelden. Dankzij de

tegen te gaan?

Voorbeeld van ons werk
Corridors verbinden stukken natuur

Kijk op onze
website voor uitgebreide
informatie en meer voorbeelden
van projecten.
Of neem direct contact op
met onze expert
Sander van Andel.

In Bahia Negra leven onder meer miereneters,
tapirs, jaguars en reuzengordeldieren. Voor
grote zoogdieren is het van belang om van het
ene wildernisgebied naar het andere te kunnen
trekken. Maar het bos versnippert steeds meer en
dat maakt de migratie van kwetsbare diersoorten
lastiger, waardoor geïsoleerde subpopulaties
ontstaan. Onze partnerorganisaties proberen
samen met boeren stukken bos met elkaar te
verbinden. Zo ontstaat een corridor die dieren de
kans geeft om zich tussen beschermde gebieden
te verplaatsen.
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