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SAMENVATTING 

'Sustainable' landgebruik wordt in toenemende mate gezien als een van de 
oplossingen in de strijd tegen de negatieve effecten van het bestaande landgebruik 
op het tropische regenwoud en haar hulpbronnen. In het Amazonegebied 
concentreerde het onderzoek, dat verband houdt met deze problematiek, zich op de 
effecten van ontbossing op het klimaat op wereldschaal en op de biodiversiteit, 
terwijl minder aandacht werd besteed aan het functioneren van haar natuurlijke en 
verstoorde ecosystemen. Dat neemt niet weg, dat informatie over dit functioneren 
van vitale betekenis is voor management, dat 'sustainable' landgebruik tot doel 
heeft. Dergelijke informatie betreft onderwerpen zoals interacties tussen biota en de 
kringlopen van water en nutriënten tussen verschillende ecosystemen en 
compartimenten van ecosystemen, maar ook effecten van landgebruik op het 
functioneren van de systemen. 

Het hier gepresenteerde onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek, gericht 
op de hydrologie van en kringlopen nutriënt in representatieve bosecosystemen in 
het Midden Caqueta gebied, dat op zich weer deel uitmaakte van het Tropenbos 
Colombia onderzoeksprogramma. Het vormt het eerste langere termijn 
hydrologische onderzoek van natuurlijke bosecosystemen in dit Colombiaanse deel 
van het Amazonegebied. Deze informatie is van belang voor 
nutriëntkringloopstudies van dit soort systemen en kan dienen als referentie voor 
impactanalyses en ter ondersteuning van de ontwikkeling van vormen van 
landgebruik, die 'sustainable' zijn. 

Een van de belangrijkste resultaten van eerder onderzoek in het Midden Caqueta 
gebied was dat grote verschillen bleken te bestaan tussen de diverse fysiografische 
eenheden voor wat betreft bostype, species diversiteit van de vegetatie en 
bodemtypen. De belangrijkste eenheden, gerangschikt naar toenemende 
nutriëntvoorraden, waren de Tertiaire sedimentaire vlakte en het hoogterras, het 
laagterras en de overstromingsvlakte van de rivier de Caqueta Het belangrijkste doel 
van dit onderzoek was om de waterbalans van representatieve bosecosystemen in 
deze vier belangrijkste eenheden vast te stellen via beschrijving en kwantificering 
van de ruimtelijke en temporele dynamiek van de hydrologische fluxen in de diverse 
compartimenten van deze systemen. Om dit doel te bereiken werd gedurende een 
periode van ongeveer 5 jaar (1992-1997) een monitoringprogramma uitgevoerd, 
waarbij relevante parameters en processen werden bestudeerd, betrekking hebbend 
op klimaat en watergehalte, watervoorraden en drainage in de verschillende 
compartimenten, d.w.z. vanuit een letterlijke top-down benadering van de 
waterfluxen door deze systemen. 

In hydrologisch onderzoek van bosecosystemen wordt veel gebruik gemaakt van 
modellen, onder meer vanwege het moeilijk of niet meetbaar zijn van specifieke 
fluxen (bijv. bodemwaterfluxen) en de grote complexiteit van deze systemen. De in 
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dit onderzoek gebruikte of ontwikkelde modellen dienden vooral ter verkrijging van 
een beter begrip van het functioneren, wanneer metingen geen informatie opleveren 
over de individuele bijdrage van simultaan optredende processen (bijv. interceptie en 
transpiratie, wateropname en drainage). Verder leverden de gebruikte dynamische 
modellen een belangrijke bijdrage aan de fysische beschrijving en kwantificering 
van de processen in de diverse compartimenten en werden zij tevens gebruikt om 
hiaten in waarnemingsreeksen (bijv. doorval) in te kunnen vullen. 

De eerste stap in het onderzoek bestond uit de karakterisering van de 
klimaatscondities, daar data niet beschikbaar waren. Met behulp van een 
automatisch weerstation, geïnstalleerd in het open veld, werd met intervallen van 20 
minuten data verzameld over neerslag, temperatuur, relatieve vochtigheid, 
zonnestraling, en windsnelheid en windrichting. Met behulp van deze data en 
gebruikmakend van de vergelijking van Monteith (Monteith, 1965) werd de 
referentietranspiratie berekend voor de meetperiode. Maandwaarden voor 
klimaatsparameters, waaronder ook de berekende referentietranspiratie en gemeten 
Class A-pan verdamping, worden gepresenteerd in hoofdstuk 2. De gevonden 
waarden voor de neerslag (hoeveelheden, duur en intensiteit) komen goed overeen 
met de waarden voor eerdere jaren van het reeds bestaande weerstation van 
Araracuara. Dit hoofdstuk bevat ook een overzicht van de kenmerken van het 
onderzoeksgebied, waaronder de vegetatie, bodems en belangrijkste vormen van 
landgebruik. 

De tweede stap bestond uit de studie van de verdeling van de neerslag in doorval en 
stamafvoer, alsook van de belangrijkste factoren die de dynamiek van deze 
verdeling bepalen. Hoofdstuk 3 omvat een analyse van deze verdeling en een 
onderzoek naar haar relaties met klimaat- en boskenmerken. De doorval bleek af te 
hangen van zowel totale neerslag als busstructuur. Het percentage doorval loopt 
uiteen van 82 tot 87% van de totale neerslag en blijkt in alle systemen te variëren in 
afhankelijkheid van de buigrootte. De stamafvoer draagt zeer weinig bij aan de netto 
neerslag. De verdamping tijdens regen vertoont een lineaire relatie met de regenduur 
en de ratio tussen verdamping en totale neerslag neemt toe bij toenemende dichtheid 
van het bos. Geconcludeerd wordt dat de verdeling van de neerslag in doorval, 
stamafvoer en bosverdamping sterk afhangt van de neerslagkenmerken, maar ook 
van de bosstructuur, gedefinieerd als bosbedekking of LAI. 

In hoofdstuk 4 wordt een volgende stap gezet in het onderzoek naar de dynamiek 
van de netto neerslag en wel via het ontwikkelen en toepassen van een fysisch 
interceptiemodel, dat dient ter beschrijving en kwantificering van de temporele 
dynamiek van deze netto neerslag. Het model bleek gevoelig te zijn voor de 
bergingscapaciteit en daarom werd de parameter voor de bergingscapaciteit voor 
ieder bos gekalibreerd. Voor de andere in het model gebruikte parameters werden 
waarden gebruikt, die of uit de metingen werden afgeleid dan wel op de waarde 1 
werden gezet omdat het model niet gevoelig bleek te zijn voor veranderingen in de 
waarde voor deze parameters. Het model bleek in staat te zijn om gemeten waarden 
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accuraat te reproduceren door gebruik te maken van parameter waarden die direct 
afgeleid zijn uit metingen. De nauwkeurigheid nam toe na kalibratie van de 
parameter voor de bergingscapaciteit. Waarden voor bergingscapaciteit van de 
bossen, afgeleid uit de gekalibreerde parameters, nemen toe van de sedimentaire 
vlakte (SP) naar de overstromingsvlakte (FP), in overeenstemming met de gemeten 
trend. Validatie van het model toonde aan dat het gekalibreerde model in staat is om 
dagelijkse en wekelijkse meetwaarden van netto neerslag buiten de kalibratieperiode 
en tijdens de kalibratieperiode met vergelijkbare nauwkeurigheid te voorspellen. De 
modelvoorspellingen laten zien dat de met het fysische model voorspelde dynamiek 
van de netto neerslag fysisch meer realistisch is en verschilt van de dynamiek, als 
voorspeld met behulp van het statistische model, dat in hoofdstuk 3 werd besproken. 

Metingen van het watergehalte van de strooisellaag (FF) en de minerale bodem 
werden uitgevoerd met behulp van Time Domain Reflectometry (TDR) apparatuur. 
Verschillende studies wijzen erop, dat wanneer TDR wordt gebruikt om het 
watergehalte van de FF of bodemmaterialen te meten, deze TDR metingen moeten 
worden gekalibreerd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van een dergelijke 
calibratie gepresenteerd, die werd uitgevoerd op basis van een groot aantal 
bepalingen van het volumetrische watergehalte van FF en bodemmonsters uit de 
onderzochte systemen. Lineaire regressies werden uitgevoerd tussen deze 
volumetrische watergehalten en de brekingsindex, als berekend uit de TDR 
looptijdmetingen. Deze lineaire regressies leverden een R2 van 0.94 voor de FF en 
0.88 voor de minerale bodem op. Wanneer bestaande Kalibratie parameters uit 
andere studies worden gebruikt, wordt het watergehalte of overschat dan wel 
onderschat. De in dit onderzoek gevonden regressie parameters werden gebruikt om 
gemeten TDR looptijden te vertalen in volumetrische watergehalten. 

In de onderzochte bosecosystemen komt veelal een dikke FF voor waarin zeer veel 
fijne wortels aanwezig zijn. De dikte van deze laag varieert en is het grootst in de 
systemen van de Tertiaire sedimentaire vlakte (SP). Een belangrijk resultaat van 
deze studie bestaat uit de karakterisering van de hydrologische betekenis van deze 
FF binnen de context van de ongestoorde bosecosystemen in het Colombiaanse 
Amazonegebied. In hoofdstuk 6 wordt de dynamiek van het water in deze FF 
behandeld. FF-kenmerken en waterbergingscapaciteit werden onderzocht en de 
dynamiek in het watergehalte werden gevolgd gedurende een periode van twee jaar. 
Een dynamisch model werd ontwikkeld en gekalibreerd, waarmee de dynamiek in 
de waterfluxen, -opslag, wateropname door wortels en drainage naar de minerale 
bodem kon worden gesimuleerd. De resultaten laten zien, dat de dikte van de FF en 
de concentratie van fijne wortels in deze laag de verdeling bepalen van de netto 
neerslag in wortelopname en drainage naar de minerale bodem. Verder blijkt, dat 
tussen de ecosystemen verschillen bestaan in waterbergingscapaciteit, watergehalte 
en dynamiek en omvang van de wateropname. Zo is de bergingscapaciteit van de FF 
in de SP duidelijk het hoogst, samenhangend met haar relatief grote dikte, en levert 
deze FF ongeveer 30% van de totale wateropname door het bos. Deze situatie 
contrasteert sterk met die in het FP-systeem (floodplain), met de dunste FF en de 
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geringste bijdrage vanuit de FF aan de bosverdamping. Ook bij de drainage treden 
verschillen op, waarbij de waarden variëren van 87 tot 93% van de netto neerslag. 

Toepassing van het interceptiemodel van Rutter op de FF bood mogelijkheden voor 
een kwantitatieve beschrijving van de waterfluxen die met de FF zijn geassocieerd, 
waarbij fijne wortels als sink functioneren. Een groot voordeel van dit eenvoudige 
model is, dat haar conceptuele grondslag ondersteund wordt door waarnemingen (FF 
waterberging). Een nieuwe techniek werd ontwikkeld om de FF-drainage te kunnen 
onderzoeken (flux platen). De uitkomsten van deze nieuwe methode ondersteunden 
de modelvoorspellingen, waarvan de nauwkeurigheid zeer hoog bleek te zijn. Het 
model maakt onderscheid tussen preferentiële stroming en de eigenlijke drainage, 
hetgeen met de gebruikte meetmethode niet mogelijk is. Daarnaast biedt het model 
een aantal nieuwe toepassingen: 
- Het kan ook toegepast worden bij FF's zonder actieve wortels; in een dergelijk 
geval zal alleen directe verdamping relevant zijn; 
- Het maakt identificatie mogelijk van kenmerken van de waterstroming door de FF 
en kwantitatieve scheiding van gelijktijdig optredende processen; 
- Het model kan daarom waardevolle informatie leveren over de dynamiek in het FF 
compartiment, die van belang is voor de nutriëntkringloop. 
Ondanks haar eenvoud, was het model in staat om veldgegevens nauwkeurig te 
reproduceren. Het grootste nadeel vormt het aantal parameters in het model. Echter 
een aantal van deze parameters hebben een fysische betekenis en kunnen in het veld 
worden vastgesteld c.q. gemeten (bijv. waterberging, verdampingsefficiëntie, 
interceptie-efficiëntie). 

Hoofdstuk 7 betreft de betekenis van de minerale bodem voor de waterfluxen in het 
totale ecosysteem en de dynamiek van deze fluxen. Watergehalte en -druk werden 
geregistreerd op een aantal plekken en bodemdiepten in de vier onderzochte 
systemen. Verticale waterbewegingen door de poreuze media en wateropname door 
wortels werden gesimuleerd met een dynamisch model, waarbij de veldmetingen als 
invoer werden gebruikt. De belangrijkste resultaten betreffen de gevonden lage 
waterbeschikbaarheid (vooral in de SP), blijkend uit de waterretentiekarakteristieken 
en de uitkomsten van metingen in het veld. De waterberging in de bodem is echter 
hoog (lage pF waarden) en vrijwel constant over de onderzoeksperiode, en neemt 
alleen af tijdens droogtes. De combinatie van neerslagverdeling en hoge 
waterberging leidt voor de onderzochte ecosystemen tot vrijwel gelijke waarden 
voor gesimuleerde wateropname, actuele transpiratie en referentietranspiratie, met 
uitzondering van de korte droge perioden, wanneer de actuele verdamping afneemt 
tot bijna eenderde van de referentiewaarde. De grootte van deze wateropname 
verschilt wel tussen de diverse ecosystemen, met de laagste waarde in de SP en de 
hoogste in de FP. De FF's en het bovenste deel van de minerale bodem, waarin de 
fijne wortels zijn geconcentreerd, zijn verantwoordelijk voor de levering van het 
grootste deel van het water, dat voor de bomen nodig is. De dynamiek van het water 
in dit bovenste deel van de bodem is aanzienlijk groter dan die in diepere 
bodemhorizonten, wat kon worden toegeschreven aan de bodemeigenschappen en 

166 



Monitoring and modelling hydrological fluxes 

belangrijke rol van wortels. Verder bleek de neerslagverdeling over het jaar in dit 
deel van het Amazonegebied er in belangrijke mate toe te leiden, dat de actuele 
transpiratie vrijwel continu op het niveau van de potentiële transpiratie ligt. Daarbij 
vormen de FF en minerale bovengrond als het ware een gezamenlijke buffer tijdens 
die perioden waarin de neerslag gering is. 

Samenhangend met de belangrijkste doelstelling van het project werden de metingen 
en modellen gebruikt voor de kwantificering van een lange termijn waterbalans voor 
de verschillende boscompartimenten in de onderzochte systemen. Hiervan worden 
de resultaten samengevat in hoofdstuk 8. De jaarlijkse waterbalansen voor deze 
vierjarige periode laten zien, dat de verdamping, berekend als fractie van de 
interceptie hoeveelheid, ongeveer constant was over deze periode. Voor wat betreft 
de netto verdamping (evaporatie) bestaan echter duidelijke verschillen tussen de 
onderzochte ecosystemen, waarbij de hoogste waarden in de FP voorkomen. De 
gevonden waarden voor netto verdamping zijn ook hoger dan de meeste in de 
literatuur vermelde waarden voor bossen in het centrale Amazonegebied. 
Verschillen in verdamping leiden tot verschillen in evapotranspiratie (ET) tussen de 
onderzochte systemen, waarbij ook hier de gevonden waarden voor deze laatste 
parameter blijken te verschillen van gepubliceerde waarden. Vanuit de meer 
algemene resultaten van het onderzoek kunnen de trends in ET bij veranderende of 
onder andere klimaatscondities (vooral hoeveelheid neerslag) en bosstructuur 
worden verklaard. Dit hangt samen met de compartimentaanpak, waardoor de 
ecosysteemcompartimenten en -processen kunnen worden geïdentificeerd, die bij 
dergelijke veranderingen in de gehele waterbalans zijn betrokken. 

Bij de start van dit onderzoek bestond er vrijwel geen informatie over het 
hydrologisch functioneren van het Colombiaanse Amazonegebied en daarin 
voorkomende bosecosystemen. Daarbij was duidelijk dat dit gebied voor wat betreft 
dit functioneren afwijkt van andere delen van het Amazone bekken, zoals het 
centrale Braziliaanse deel, waar grote onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd, (zoals 
ABRACOS, LBA) en het noordoostelijke Amazonegebied (Jetten, 1996; Brouwer, 
1996; Poels, 1987). Dit werd o.a. vastgesteld tijdens een congres over 
bosecosystemen, getiteld "Consolidation of the national research net" van het 
Colombiaanse overheidsinstituut Alexander van Humboldt (Colombia, 1996), 
waarbij een van de hoofdconclusies was, dat er een groot gebrek is aan 
basisinformatie over en kennis van processen in de bosecosystemen van het 
Colombiaanse Amazonegebied. In hoofdstuk 9 wordt aandacht besteed aan meer 
algemene conclusies en implicaties van de resultaten voor de nutriëntkringlopen in 
en beheer van de onderzochte bosecosystemen. Het geeft ook een schematisch 'top-
down' overzicht van de waterfluxen en de spreiding in waarden van de diverse 
fluxen binnen de onderzochte systemen. In overeenstemming met de doelstellingen 
van de Tropenbos Stichting, dragen de resultaten van het onderzoek bij aan de 
vergroting van kennis en inzicht in het functioneren van de ecosystemen van een 
aanzienlijk deel van het Colombiaanse grondgebied. De uitgebreide dataset en 
verkregen kennis en inzicht zijn uniek voor dit deel van het Amazonebekken en 
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kunnen gebruikt worden als standaard informatie door bijv. lokale planners. 
Gecombineerd met de resultaten uit andere studies, kunnen deze resultaten bijdragen 
aan de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor gezamenlijk beheer van het 
Amazonebekken door Colombia en andere Amazonelanden, binnen de context van 
globale issues zoals 'Global Climate Change'. 
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