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Kaala in het noorden van Nieuw
Caledonië om Araucariasoorten te
bestuderen. Ter plekke aangekomen
bleek dat als gevolg van het winnen
van nikkelerts hele bergen werden
afgegraven en er van de bijzondere
soorten nog maar enkele exemplaren over waren.
Boeiend is ook het relaas hoe hij
bij toeval in Nieuw Caledonië in een
klein natuurreservaat terecht kwam
met een bijzondere vegetatie van in
hoofdzaak naaldbomen, maar geen
grassen. Zo was het op dit eiland
voor de westerlingen kwamen. Toen
de BBC hem later consulteerde voor
een geschikte locatie om de TV-serie
‘Walking with Dinosaurs’ te filmen,
noemde hij dit reservaat omdat op
zo’n plek dinosauriërs 160 miljoen
jaar geleden rondliepen. Die zijn
thans uitgestorven, maar coniferen
blijken echte overlevers.
Nogmaals, een bijzonder mooi uitgevoerd en lezenswaardig boek voor
elke bomenliefhebber, geschreven
door een pur sang dendroloog.
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