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Samenvatting�
�
�
�
Vulkanische�asbodems�in�andiene�ecosystemen�
Ontrafelen�van�de�distributie�en�stabilisatie�van�organische�stof�

De� Ecuadoriaanse� Andes� herbergt� fragiele� tropisch� alpiene� bos�� en� grasland� (páramo)�
ecosystemen� die�worden� gekenmerkt� door� een� enorme� biodiversiteit.� Deze� ecosystemen�
worden� bedreigd� door� veranderingen� in� landgebruik� zoals� ontbossing,� begrazing� en�
branden.� Verandering� in� landgebruik� zou� vulkanische� asbodems� –� het� dominante�
bodemtype�in�deze�regio�–�kunnen�veranderen�van�netto�opslagplaatsen�(sinks)�naar�netto�
bronnen� (sources)� van� CO2� richting� de� atmosfeer� en� dat� heeft� effect� op� de� mondiale�
koolstofcyclus.�Om�de� toe�� of� afname� in� bodemkoolstof� na� verandering� in� landgebruik� te�
kunnen� inschatten,� is� er� op� korte� termijn� meer� kennis� nodig� over� de� processen� die� de�
verticale� distributie� en� stabilisatie� van� organische� stof� in� bodems� (SOM)� beïnvloeden.�
Intussen�wordt�ecologisch�duurzame�herbebossing�en�herstel�van�gedegradeerde�gebieden�
in� de� Ecuadoriaanse� Andes� belemmerd� omdat� de� positie� van� de� bosgrens� (UFL)� in�
afwezigheid� van� menselijk� ingrijpen� nog� steeds� onderhevig� is� aan� wetenschappelijke�
discussie.� Analyse� van� paleo�archieven� (paleorecords)� die� opgeslagen� zijn� in� vulkanische�
asbodems�lijkt�een�veelbelovende�manier�om�het�begrip�van�de�UFL�dynamiek�te�vergroten.�
Voor�een�correcte�interpretatie�van�deze�paleorecords�is�echter�kennis�van�de�processen�die�
de�verticale�distributie�van�SOM�beïnvloeden�noodzakelijk.��

In� vulkanische� asbodems� is� de� verticale� distributie� van� SOM� allereerst� afhankelijk� van�
geogenetische�processen,�met�name�van�de�hoeveelheid�en�het�moment�van�tefra�afzetting.�
Daarnaast� hangt� de� uiteindelijke� verticale� distributie� van� SOM� af� van� de� daaropvolgende�
pedogenetische� processen� zoals� aanvoer� van� boven�� en� ondergrondse� biomassa,� afbraak�
van�SOM,�bioturbatie�en�uitspoeling.�Accumulatie�van�SOM�in�vulkanische�asbodems�wordt�
meestal�gerelateerd�aan�de�vorming�van�complexen�van�organische�stof�met�metalen�(Al)�of�
mineralen� (allofaan),� die� SOM� beschermen� tegen� afbraak� door� mechanismen� die� nog�
onderwerp�van�wetenschappelijke�discussie�zijn.�Het�hoofddoel�van�dit�promotieonderzoek�
was� daarom:� het� verkrijgen� van� inzicht� in� de� processen� die� de� verticale� distributie� en�
stabilisatie�van�SOM�beïnvloeden�in�vulkanische�asbodems�in�bos��en�páramo�ecosystemen�
in�het�noorden�van�de�Ecuadoriaanse�Andes�door�het�onderzoeken�van�geogenetische�en�
pedogenetische� processen.� Dit� promotieonderzoek� draagt� daarmee� bij� aan� duurzaam�
beheer� van� vulkanische� asbodems� als� koolstof� sink� en� ondersteunt� onderzoek� naar� de�
natuurlijke� positie� van� de� UFL,� nodig� om� herbebossing� en� herstel� van� gedegradeerde�
gebieden�op�een�ecologisch�duurzame�manier�mogelijk�te�maken.�
�
Een� algemene� beschrijving� van� de� fysiografie� van� het� onderzoeksgebied� is� opgenomen� in�
Hoofdstuk�1.�Hoofdstuk�2�behandelt�de�datering�van�SOM�met�de�koolstof�14�methode.�Dit�
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verschaft� kennis� over� de� processen� die� de� verticale� distributie� van� SOM� in� vulkanische�
asbodems� beïnvloeden� en� in� het� bijzonder� de� chronologische� ordening� daarvan�
(‘chronostratigrafie’).� Interpretatie� van� 14C� dateringen� van� SOM� is� complex,� omdat� deze�
beïnvloed� worden� door� pedogenetische� processen.� Dateren� van� specifieke� SOM� fracties�
zoals� verkregen� na� loog�zuur� extractie� is� veelbelovend,� hoewel� nog� onduidelijk� is� welke�
immobiele� fractie� (huminezuren� of� humine)� de�meest� nauwkeurige� 14C� datering� oplevert.�
Om�te�bepalen�welke�fractie�gebruikt�zou�moeten�worden�voor�14C�datering�aan�vulkanische�
asbodems� en� om� te� bekijken� of� de� chronostratigrafie� van� SOM� geschikt� is� voor�
paleoecologisch� onderzoek� hebben� we� beide� fracties� gedateerd� en� de� gecalibreerde�
leeftijden�gerelateerd�aan�bodemdiepte.�Ter�controle�hebben�we�de�tijdspanne�verkregen�in�
bodems�vergeleken�met�die�in�venen�in�de�nabije�omgeving.�Huminezuren�waren�significant�
ouder� dan� humine,� behalve� voor� minerale� bodemmonsters� net� onder� de� bosvloer�
(ectorganische�horizonten)�waar�het�omgekeerde�gold.�In�venen�waren�de�14C�leeftijden�van�
huminezuren�en�humine�even�nauwkeurig.�De�gecalibreerde�leeftijd�nam�significant�toe�met�
de�diepte�in�zowel�de�venen�als�de�bodems.�Leeftijdinversies�en�homogenisatie�werden�niet�
waargenomen� met� de� toegepaste� bemonsteringsintervallen.� We� concluderen� dat� in�
vulkanische� asbodems� zonder� dikke� ectorganische� horizonten� datering� aan� huminezuren�
het� meest� nauwkeurig� is,� omdat� humine� vervuild� is� door� jonge� wortels.� In� minerale�
bodemmonsters� net� onder� dikke� ectorganische� horizonten� geldt� het� omgekeerde� en� is�
datering�van�humine�het�meest�nauwkeurig,�omdat�huminezuren� in�dat�geval�vervuild�zijn�
door�inspoeling�van�jonge�huminezuren�afkomstig�uit�de�dikke�ectorganische�horizonten�die�
nauwelijks� Al� of� Fe� bevatten.� In� het� algemeen� kunnen� we� concluderen� dat� de�
chronostratigrafie� van� SOM� in� de� bestudeerde� vulkanische� asbodems� geschikt� is� voor�
paleoecologisch�onderzoek.�

In�hoofdstuk�3�wordt�de�invloed�van�geogenetische�processen�op�de�verticale�distributie�van�
SOM� onderzocht� door� de� tefrastratigrafie� van� de� bestudeerde� vulkanische� asbodems� te�
ontrafelen.� Hiertoe� hebben� we� proxies� die� traditioneel� gebruikt� worden� in� stratigrafisch�
onderzoek� (zoals�mineralencombinaties,� korrelgrootteverdelingen�en� verhoudingen� tussen�
chemische�elementen)�gecombineerd�met�SOM�gehalten�en� 14C�dateringen�met�een�hoge�
verticale�resolutie.�Onze�resultaten�toonden�aan�dat�deze�bodemprofielen�elk�gevormd�zijn�
in� drie� verschillende� tefra�afzettingen.� Ondanks� dat� deze� afzettingen� eenzelfde�
mineralencombinatie� vertonen� waren� we� toch� in� staat� ze� van� elkaar� te� onderscheiden,�
dankzij�de�karakteristieke�organische�koolstofdistributie,�korrelgrootteverdeling�en�typische�
verhoudingen� van� SrO� tegen� Na2O,� CaO� en� kristallijne� Al2O3.� Het� ontrafelen� van� de�
tefrastratigrafie� vergrootte� het� begrip� van� de� verticale� distributie� van� SOM,� inclusief�
paleoecologische� proxies,� in� de� bestudeerde� bodems.� Daarnaast� concludeerden� we� dat�
bioturbatie� een� belangrijke� rol� gespeeld� moet� hebben� in� de� huidige� bodemvorming,�
resulterend� in� het� ‘overprinten’� (samenvoegen,� mengen)� van� de� paleosol.� Ondanks�
bioturbatie� is�er�verrassend�genoeg�een� lineaire� relatie� tussen� leeftijd�en�diepte.�Op�basis�
daarvan�hebben�we�de�hypothese�geformuleerd�dat�de�bioturbatiezone�langzaam�omhoog�
geschoven� moet� zijn� tijdens� bodemvorming.� We� concluderen� daarom� voorzichtig� dat� de�
paleoecologische� proxies� chronologisch� gestratificeerd� zijn� in� deze� bodems,� hoewel�
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waarschijnlijk� op� een� wat� grovere� schaal� dan� in� ongestoorde� venen� of� meerafzettingen.�
Onze�aanbeveling�om�onderzoek�naar�bioturbatie�te�doen�om�meer�inzicht�te�verkrijgen�in�
de�verticale�distributie�van�paleoecologische�proxies�in�vulkanische�asbodems�is�vervolgens�
uitgewerkt�in�Hoofdstuk�4.�

In� Hoofdstuk� 4� wordt� de� impact� van� bioturbatie� op� de� verticale� distributie� van� SOM�
onderzocht.�Bioturbatie�door�bodemfauna�(kortweg�‘bioturbatie’)�wordt�vaak�genoemd�als�
belangrijk�bodemvormend�proces�dat�van�invloed�is�op�de�verticale�distributie�van�SOM.�De�
invloed�van�bioturbatie�op�verticaal�transport�van�SOM�is�complex�omdat�dit�het�resultaat�is�
van� interactie� tussen�verschillende� typen�bodemfauna.�Deze� typen� transporteren�SOM�op�
verschillende� manieren� door� het� bodemprofiel.� We� hebben� een� semi�kwantitatieve�
micromorfologische� analyse� uitgevoerd� met� betrekking� tot� door� de� bodemfauna�
geproduceerde� verschijnselen� en� het� voorkomen� daarvan� gerelateerd� aan� de� verticale�
distributie� van� SOM� en� 14C� dateringen,� beide� met� hoge� verticale� resolutie.� De� data�
verkregen�uit�páramobodems�suggereerden�dat�met�name�bioturbatie�verantwoordelijk� is�
voor�de�verticale�distributie�van�SOM,�terwijl�inspoeling�en�beworteling�een�ondergeschikte�
rol� spelen.� De� waargenomen� bioturbatie� blijkt� te� worden� veroorzaakt� door� endogeïsche�
soorten,� die� gekenmerkt� worden� door� menging� van� de� bodem� over� korte� verticale�
afstanden.�Menging�over� korte� verticale� afstanden�wordt� klaarblijkelijk� versterkt�door�het�
omhoogschuiven�van�de�bioturbatiezone�als�gevolg�van�het�aangroeien�van�de�bodem�door�
SOM�accumulatie.�Een�verandering�van�páramo��naar�bosvegetatie�wordt�vergezeld�van�een�
verandering� van� endogeïsche� soorten� naar� epigeïsche� soorten.� Epigeïsche� soorten�
veroorzaken�geen�verticaal�transport�van�materiaal,�wat�in�het�bos�uiteindelijk�resulteert�in�
accumulatie� van� organische� stof� in� dikke� ectorganische� horizonten� bovenop� de� minerale�
bodem.�

In�Hoofdstuk�5�zijn�de�organische�koolstofvoorraden�(stocks)� in�de�bodem�gekwantificeerd�
en� zijn� mechanismen� van� koolstofstabilisatie� geanalyseerd.� Om� de� rol� van� chemische� en�
fysische� koolstofstabilisatiemechanismen� te� verklaren� hebben� we� selectieve�
extractietechnieken� toegepast,�X�ray�diffractie�analyse�aan�de�kleifractie�uitgevoerd�en�de�
poriëngrootteverdeling�onderzocht.�Onze�resultaten�toonden�aan�dat�stocks�van�organische�
koolstof� in�de�bodem�onder�beide�vegetatietypen�grofweg� twee�keer� zo�groot� zijn�als�het�
mondiale� gemiddelde� voor� vulkanische� asbodems.� De� betrokken� koolstof�
stabilisatiemechanismen� zijn:� 1)� directe� stabilisatie� van� SOM� door� complexvorming� met�
metalen� (Al�humus);� 2)� indirecte� bescherming� van� SOM� door� een� zure� bodem� pH� en�
toxische� hoeveelheden� Al� en� 3)� fysische� bescherming� van� SOM� door� een� zeer� hoge�
microporositeit.� Daarnaast� speelt� de� slechte� afbreekbaarheid� van� SOM� zelf� een� rol� bij� de�
accumulatie� in� ectorganische� horizonten� onder� bos.� Beide� vegetatietypen� blijken� bij� te�
dragen�aan�bodemverzuring�en�op�die�manier�SOM�accumulatie�te�versterken,�resulterend�
in� positieve� terugkoppelingen.� De� meeste� veranderingen� in� landgebruik� in� natuurlijke�
andiene�bos��en�páramo�ecosystemen�zullen�onmiddellijk�leiden�tot�verlies�van�koolstof�uit�
de�bodem�naar�de�atmosfeer.�
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In�Hoofdstuk� 6� zijn� de� processen� die� de� verticale� distributie� van� SOM�beïnvloeden� nader�
onderzocht� met� een� model.� Hierbij� hebben� we� de� kennis� verkregen� in� de� voorgaande�
hoofdstukken�geïntegreerd�en�ons�in�het�bijzonder�gericht�op�de�impact�van�veranderingen�
in�bodemvolume�door�SOM�accumulatie.�De�impact�van�veranderingen�in�bodemvolume�op�
de� verticale� distributie� van� SOM� wordt� vaak� genegeerd,� hoewel� het� diepte�afhankelijke�
processen�zoals�bioturbatie�kan�beïnvloeden.�Eerst�hebben�we�de�mate�van�bodemvolume��
verandering�vastgesteld�met�een�geochemische�massabalans,�waarbij�we�gebruik�maakten�
van� concentraties� immobiele� elementen.� Daarna� hebben� we� onze� hypothese� van� een�
omhoog� schuivende� bioturbatiezone� ten� gevolge� van� bodemaangroei� getoetst� met� een�
ééndimensionaal�partiële�differentiaalvergelijking�model.�Onze�resultaten�demonstreerden�
dat�bodemvolumeverandering�een�zeer�belangrijk�proces� is� in�de�bestudeerde�vulkanische�
asbodems.� Accumulatie� van� SOM� heeft� meer� dan� een� verdriedubbeling� van� de� initiële�
bodemdikte,�van�~20�cm�naar�77�cm,�veroorzaakt�binnen�4800�jaar.�Het�model�bevestigde�
dat� een� omhoogschuivende� bioturbatiezone� ten� gevolge� van� bodemaangroei� inderdaad�
plausibel� is.�We� concluderen� daarom�dat� veranderingen� in� bodemvolume� niet� genegeerd�
mogen�worden�in�modellen�die�de�dynamiek�van�organische�koolstof�in�SOM�rijke�bodems�
zoals�vulkanische�asbodems�beschrijven.�

Tot�slot�zijn�de�conclusies�van�deze�voorgaande�hoofdstukken�in�een�breder�kader�geplaatst�
en�gecombineerd�om�implicaties�te� formuleren�voor:�1)�het�ecologisch�duurzaam�beheren�
van� vulkanische� asbodems� als� sinks� voor� organische� koolstof� en� 2)� paleoeocologisch�
onderzoek� naar� de� natuurlijke� ligging� van� de� bosgrens,� waarover� kennis� vereist� is� om�
ecologisch� duurzame� herbebossing� en� herstel� van� gedegradeerde� gebieden� mogelijk� te�
maken.�Met�betrekking�tot�het�eerste�thema�concluderen�we�dat�de�andiene�ecosystemen�
dringend� beschermd� moeten� worden� tegen� destructief� landgebruik,� niet� alleen� om� de�
overweldigende�biodiversiteit�te�beschermen�maar�ook�vanwege�hun�functie�als�zeer�grote,�
lange� termijn� koolstof� sink.� De� meeste� veranderingen� in� landgebruik� met� betrekking� tot�
natuurlijke�bos��en�páramo�ecosystemen�zullen�gedurende�langere�tijd�een�netto�verlies�van�
koolstof� uit� de� bodem� veroorzaken.� In� het� geval� van� vulkanische� asbodems� kunnen�
modellen�over�de�dynamiek�van�organische�koolstof� in�de�bodem�verbeterd�worden�door�
Alp/Alo�verhoudingen�te�gebruiken� in�plaats�van�kleigehalte,�door� rekening� te�houden�met�
verticaal� transport� van� SOM� door� bioturbatie� veroorzaakt� door� verschillende� typen�
bodemfauna� en� door� rekening� te� houden� met� veranderingen� in� bodemvolume.� Met�
betrekking� tot�het� tweede� thema�merken�we�op�dat�de�verticale�menging�van�SOM�stopt�
zodra�bosvegetatie� een� gebied� koloniseert,� zodat� de� chronostratigrafische�ordening� vanaf�
dat�moment� intact� blijft.� In� gebieden�met� páramovegetatie� speelt� verticale�menging� van�
SOM�een�rol�door�het�hele�profiel�heen.�Desondanks�blijft�een�grove�chronostratigrafische�
ordening�van�SOM�in�stand�in�de�bestudeerde�páramobodems�doordat�menging�slechts�over�
korte�verticale�afstanden� (<�5�cm�of�ongeveer�500� jaar)�plaatsvindt�en�de�bioturbatiezone�
omhoog� schuift� tijdens�bodemvorming.�Mits� paleoecologische�proxies�op�dezelfde�manier�
door� de� bodem� gedistribueerd� worden� als� SOM� zullen� deze� ook� grofweg�
chronostratigrafisch� geordend� zijn.� Een� belangrijke� consequentie� is� echter� ook� dat� elk�
monster�onvermijdelijk�een�gemengd�signaal�bevat�op�een�tijdschaal�met�fijnere�resolutie.��


