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Samenvatting

Semi-aride ecosystemen, ecosystemen met een jaarlijkse regenval tussen de 250 mm
en de 500 mm, bedekken 30% van het landoppervlak van de aarde. Toen in de jaren
vijftig de eerste luchtfoto’s vanuit de ruimte gemaakt werden, ontdekte men dat de
vegetatie van veel van deze ecosystemen patronen vertoont, die door de soms grote
schaal lastig te zien is op de grond. In laatste decennia zijn theoretisch ecologen er
steeds meer van overtuigd geraakt dat deze patronen kunnen wijzen op woestijnvorm-
ing – een proces dat zowel ecologisch als humanitair grote gevolgen heeft.

In 1999 formuleerde C.A. Klausmeier een model om de hoeveelheid water en de ho-
eveelheid biomassa in deze ecosystemen te beschrijven. Het model dat hij voorstelde
valt binnen de klasse van reactie-advectie-diffusie systemen. In dit proefschrift wordt
dit model gegeneraliseerd, en vervolgens bestuderen we de existentie en stabiliteit van
periodieke patronen die dit model beschrijft. Het gegeneraliseerde model noemen wij
het generalized Klausmeier-Gray-Scott model, omdat het zowel een generalisatie is van
het Gray-Scott systeem als van het Klausmeier systeem. Het generalized Klausmeier-
Gray-Scott systeem is een zogenaamde partiële differentiaalvergelijking : de groothe-
den die door het systeem beschreven worden hangen af van zowel de tijd als de ruimte.

Preciezer geformuleerd, het generalized Klausmeier-Gray-Scott model beschrijft twee
componenten of grootheden, die beide van tijd en ruimte afhangen: de vegetatiedicht-
heid en de water infiltratie. De verandering van elk van deze componenten in de tijd
hangt af van verschillende bijdragen. Sommige hiervan beschrijven de niet-lineaire
diffusie van water of de ‘diffusie’ van vegetatiedichtheid, een andere beschrijft de ad-
vectie van water, en weer andere bijdragen beschrijven de opname van water door
de wortels van de planten. Omdat de lineaire termen die voor de verandering van
de componenten een rol spelen, voor het gemak even vergeten worden, heten deze
systemen daarom reactie-advectie-diffusie-systemen.

In dit proefschrift valt de studie van de periodieke patronen die beschreven worden
door het generalized Klausmeier-Gray-Scott model grosso modo uiteen in drie delen.
Het eerste deel betreft het ontstaan van deze patronen in een Turing(-Hopf) bifurcatie
als een systeemparameter (bijv. de regenval of de begrazingsdruk – in dit proefschrift
met name de regenval) een kritische waarde passeert. Het tweede deel heeft van doen
met het verdwijnen van de periodieke patronen als deze parameter vervolgens (veel)
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verder afneemt. Het derde deel beschrijft een nieuw instabiliteitsmechanisme voor
een klasse van reactie-diffusie vergelijkingen.

Het ontstaan van de periodieke patronen uit een homogene toestand wordt behandeld
door het afleiden van een zogenaamde modulatievergelijking die het langzaam variëren
van de amplitude van de ontstane patronen beschrijft asymptotisch dichtbij de kritieke
waarde. De modulatievergelijking die dit gedrag beschrijft heet de Ginzburg-Landau
vergelijking. In dit proefschrift wordt een Ginzburg-Landau vergelijking afgeleid voor
het volledige Klausmeier-Gray-Scott systeem met niet-lineaire diffusie (zie hoofstuk
3). We laten zien dat de Turing(-Hopf) bifurcatie voor sommige waarden van de
parameter voor niet-lineaire diffusie superkritisch is en voor andere waarden van de
parameter voor niet-lineaire diffusie subkritisch. Echter, de waarden voor gamma
waarvoor de Turing(-Hopf) bifurcatie superkritisch is, zijn niet realistisch.

Het beschrijven van periodieke patronen als de systeemparameter niet langer asymp-
totisch dicht bij de kritieke waarde voor de Turing(-Hopf) bifurcatie is, kan voorals-
nog maar zeer beperkt middels analytische methoden plaatsvinden. Een grondige
studie van de instabiliteiten van periodieke patronen kan echter wel gedaan worden
door het aanwenden van recent ontwikkelde numerieke methoden (zie hoofdstuk 3).
Deze methoden stellen ons in staat om lokaal (dat wil zeggen, in de buurt van de oor-
sprong) het spectrum van periodieke patronen te bepalen. In dit proefschrift leggen
wij ons toe op de constructie van zogenaamde Busse ballonnen. Een Busse ballon
is een gebied in (parameter, golfgetal)-ruimte dat bestaat uit stabiele patronen. De
grenzen ervan worden gevormd door instabiliteiten van de periodieke patronen. In
dit proefschrift laten we zien dat de instabiliteiten die de rand vormen van Busse
ballons voor het generalized Klausmeier-Gray-Scott system altijd ofwel sideband in-
stabiliteiten zijn ofwel Hopf bifurcaties, en alleen in het geval van het model voor
vlakke ecosystemen (geen helling) ook een fold.

In derde deel van dit proefschrift (hoofdstuk 4) behandelen we de zogenaamde Hopf
dans, een type instabiliteit waardoor periodieke patronen kunnen destabiliseren bij
lage regenval, zodat de woestijn de enige stabiele toestand is. De Hopf dans is een type
instabiliteit dat bestaat uit twee in en uit elkaar vlechtende Hopf bifurcaties. We laten
zien dat de Hopf dans numeriek geconstrueerd kan worden in het Gray-Scott model
en we bewijzen het bestaan van de Hopf dans in het geval van het Gierer-Meinhardt
systeem.




