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Samenvatting g 

Hett belangrijke doel van onderzoek was het vaststellen van factoren die de laat-
holocenee vegetatieontwikkeling in het Tsjechische Reuzengebergte (Krkonose) 
hebbenn beïnvloed. Een meer specifieke doelstelling was het vaststellen of er sprake is 
vann een relatie tussen de klimaatsverandering die plaats vond in de periode rond 850 
voorr Chr. en de variaties in de zonneactiviteit die in deze periode optraden. 

Hett Reuzengebergte ligt op de grens van de Tsjechische Republiek en Polen, tussen 
50°° en 51 ° NB en 15° en 17° OL. Voor dit onderzoek werden drie kernen bestudeerd, 
afkomstigg van veenafzettingen bij Panéavska Louka(1320 m), Cerna Hora (1190 m), 
enn Opska Raselina (1425 m). 
Vann Pancavska Louka werd een veenkolom geanalyseerd die de periode van 2200 
voorr Chr. tot heden omvat. De analyse van de kern van Cerna Hora werd uitgevoerd 
omm een beeld te krijgen van de oorzaken van de veenuitbreidingen in het 
studiegebied;; de kern omvat de periode van % voor Chr. tot heden. De derde 
geanalyseerdee veenkolom (Üpska Raselina) omvat de periode van 180 na Chr. tot 
heden.. In deze kern werd de periode van de laatste 1000 jaar bestudeerd om de 
effectenn van menselijke invloed in het gebied te achterhalen. 

Vann de verschillende kernen werd de micro- en macrobotanische inhoud onderzocht. 
Daarnaastt werden analyses met betrekking tot 'loss on ignition' en C/N-verhouding 
uitgevoerd.. Materiaal van de kern van Pancavska Louka werd tevens geochemisch 
geanalyseerd. . 
Dee tijdscontrole van de verschillende kernen is gebaseerd op l4C AMS dateringen van 
geselecteerdee bovengrondse plantendelen. Voor de Panéavska Louka kern werd, om 
dee tijdscontrole in kalenderjaren rond perioden met een grote veranderingen van Al4C 
tee verbeteren, 'wiggle match dating1 (WMD) toegepast (perioden tussen 3200 en 2000 
BPP en tussen 800 en 100 BP). De resultaten van de calibratie van de dateringen tussen 
32000 en 2000 BP werden vergeleken met verschillende oplossingen waarbij WMD 
werdd toegepast. De beste WMD resultaten werden verkregen door de afstand tussen 
dee monsters te modelleren op basis van de absolute afstand (diepteverschil) en de 
concentratiee boompollen per monster. Daarbij werd er van uitgegaan dat 
veranderingenn in de concentratie van boompollen. bij afwezigheid van menselijke 
invloed,, direct samenhangen met veranderingen in de groeisnelheid van het veen. Op 
basiss van deze aanname kon het niet-lineaire verband tussen diepte en tijd worden 
gemodelleerd. . 

Dee analyse met hoog oplossend vermogen van Pancavska Louka toont een duidelijke 
klimaatveranderingg rond 850 voor Chr., die samenvalt met een sterke toename van 
AMC.. Omdat deze toename van AI4C werd veroorzaakt door verminderde 
zonneactiviteitt werd de hypothese opgesteld dat de afgenomen zonneactiviteit ook de 
klimaatveranderingg heeft veroorzaakt. De hypothese werd getest door een 'cross-
correlatie'' uit te voeren tussen de curve van A,4C en curven van diverse micro- en 
macrofossielenn die als indicatief voor klimaatveranderingen kunnen worden 
beschouwd.. In de meeste gevallen werd een significant negatieve danwe! positieve 
correlatiee gevonden. Met name werd een goede correlatie gevonden voor pollen van 
Ericaless (+ 70,5 %) en voor de macroresten van Sphagnum (+ 67,5 %). De toename 
vann pollenpercentages van Ericales, in samenhang met de toename van A14C, is een 
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aanwijzingg voor de expansie van de subalpiene vegetatiezone gedurende een koelere 
periode.. De toename van het volume van Sphagna hangt samen met een dominantie 
vann S. sectie Cuspidata in dit deel van de veenkolom. Bovendien kan een betere 
preservatiee als gevolg van nattere lokale omstandigheden ook een rol gespeeld 
hebben.. De visueel geconstateerde overeenkomst in veranderingen van lokale en 
regionalee vegetatie-elementen met veranderingen in zonneactivitek, gerepresenteerd 
doorr de AI4C curve, wordt bevestigd door de uitgevoerde cross-correlaties. Het ligt 
daaromm voor de hand te concluderen dat de klimaatverandering rond 850 voor Chr. 
werdd veroorzaakt door een verminderde activiteit van de zon. 

Aanwijzingenn voor menselijke invloed in de drie kernen werd vergeleken met 
beschikbaree archeologische en historische informatie. Voor de zevende eeuw na Chr. 
zijnn geen aanwijzingen gevonden voor menselijke invloed, afgezien van enkele 
stuifmeelkorrelss van granen die waarschijnlijk afkomstig zijn uit het Silesisch 
laaglandd of uit het Boheems bekken. In de periode van de zevende eeuw tot het eind 
vann de negende eeuw werd ontbossing geregistreerd in Cerna Hora. In de monsters 
vann Pancavska Louka is sprake van een kleine afname van Abies en een toename van 
Artemisia,Artemisia, Poaceae en Cerealia in de achtste eeuw. Tevens werd een toename van 
lood,, zink en arsenicum in deze periode geregistreerd, hetgeen een indicatie is voor de 
startt van mijnbouw-activiteiten in het Reu zen gebergte. De periode van de zevende 
eeuww tot het eind van de negende eeuw valt samen met het binnentrekken van 
Slavischee stammen in het gebied en de aanwezigheid van een aantal Slavische 
nederzettingenn in de nabijgelegen laaglandgebieden. 
Dee elfde en twaalfde eeuw na Chr. werden gekenmerkt door een sterke ontbossing. 
Dezee fase komt overeen met de uit historische bronnen bekende start van de 
ontbossingg ten behoeve van de lokale erts-exploitatie gedurende de twaalfde en 
dertiendee eeuw. In de monsterserie van Cerna Hora loopt deze fase ononderbroken 
doorr tot het einde van de twintigste eeuw, terwijl in Panëavska Louka en Upska 
RaSelinaa deze fase eindigt in, respectievelijk, de veertiende en vijftiende eeuw. In 
Cernaa Hora komen afnamen in de mate van decompositie van het veen tot twee maal 
toee overheen met fasen van menselijke invloed. Mogelijk leidde ontbossing tot een 
afnamee van de evapotranspiratie en daarmee tot een lokale vernatting, met als gevolg 
eenn verminderde decompositie en betere omstandigheden voor de groei van 
Sphagnum. Sphagnum. 
Eenn tijdelijk herstel van de bossen vond plaats in de vijftiende en zestiende eeuw. 
Mogelijkee oorzaken van deze verminderde menselijke invloed zijn gelegen in een 
klimaatverslechteringg (aanvang van de Kleine IJstijd; begin van het Spörer-minimum 
inn zonneactiviteit) en/of sociaal-economische redenen. De klimaatverslechtering heeft 
mogelijkk een negatief effect gehad op de economie, hetgeen kan hebben geleid tot een 
herstell  van de bossen. Bovendien zal de crisis in de zilver-mijnbouw in Centraal 
Bohemenn in de zestiende eeuw een negatieve weerslag hebben gehad op de 
economischee activiteiten in het Reuzengebergte. De houtproductie in het 
Reuzengebergtee was met name gericht op de Centraal Bohemen, zodat een 
verminderdee vraag automatisch zal hebben geleid tot een verminderde productie in 
hett Reuzengebergte en dus tot herstel van de bossen. 
Inn de zeventiende eeuw zien we in zowel Pancavska Louka als in Upska Raselina een 
tweedee fase van menselijke invloed. Deze fase viel samen met een intensieve 
ontbossingg van het gebied en met een bijna geheel verdwijning van Abies- en Fagus-
bossen.. Deze bossen werden vervangen door Picea aanplant. 
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