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-SAMENVATTING--

Aangezienn de Nederlandse samenvatting voornamelijk voor leken bedoeld is die geen 

affiniteitt hebben met het onderwerp van deze dissertatie (de relatie tussen landgebruik en 

erosiee in de Centrale Andes), is deze samenvatting zoveel mogelijk in populair-

wetenschappelijkee termen geschreven en zal daardoor enigszins afwijken van de Engelse en 

Spaansee versie. 

Dee klimaatcondities in de Centrale Andes zijn semi-aride hetgeen inhoudt dat veel van het 

regenwaterr meteen verdampt en daardoor niet beschikbaar is voor de vegetatie. Vanwege dit 

watergebrekk wordt de vegetatie gekenmerkt door een lage bedekkinggraad waardoor een 

groott gedeelte van de bodem onbeschermd blijf t en daardoor vatbaar is voor bodemerosie. 

Zoalss in elk gebergte, zorgen de hoogteverschillen in de Centrale Andes voor een 

verscheidenheidd aan ecosystemen die elk hun eigen karakteristieken hebben, zowel qua 

geologiee als klimaat, geomorfologie, bodem, vegetatie en landgebruik. In de Centrale Andes 

treftt men ernstige vormen van erosie aan in de vorm van badlands (gebieden doorsneden met 

diepee erosie geulen), duinen en kale rotsen zonder bodem en vegetatie. 

Hett doel van dit onderzoek was om te onderzoeken in welke mate land gebruik (begrazing, 

landbouww e.d.) en in hoeverre natuurlijke factoren (klimaat, geologie, aard van het 

moedermateriaal)) verantwoordelijk zijn voor de erosie. Om dit doel te bereiken zijn 

landschapseenhedenn en hun gevoeligheid voor erosie bestudeerd. Twee landschapseenheden 

diee het gevoeligste voor erosie zijn, zijn vervolgens uitgekozen voor gedetailleerd 

erosieonderzoekk waarbij de erosieprocessen en het verband russen hellingen en de 

rivierbeddingrivierbedding onderzocht zijn. De landschapsgevoeligheid voor erosie in relatie tot begrazing 

iss eveneens bestudeerd. 

Omm de gevoeligheid van een landschap voor erosie te begrijpen in de Centrale Andes, is er 

eenn case-study uitgevoerd in zuid Bolivia waar drie representatieve geo-ecosystemen zijn 

onderzocht,, te weten: 

i.. De Mediterraan-achtige sub Andiene vallei die gekarakteriseerd wordt door badlands en 

waarr de oorspronkelijke vegetatie grotendeels verdwenen is sinds de kolonisatie van de 

Spanjaardenn en de daarmee gepaard gaande introductie van koeien, geiten en schapen, 

ii .. De koude woestijn op de hoogvlakte waar begrazing door schapen de (semi) natuurlijke 

conditiess en het vegetatie type heeft veranderd en waar vegetatie bedekking en 

biodiversiteitt is verminderd. 
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iii .. De inter Andiene vallei waar vegetatiegroei belemmerd wordt door de droge 

klimaatconditiess en slecht ontwikkelde bodems. 

Aangezienn er weinig gegevens over bodems en geomorfologie voor het gebied 

beschikbaarr waren, is er voor een top - down methode gekozen. Dit houdt in dat met behulp 

vann luchtfoto's en satelliet beelden de verschillende fysiografische eendheden onderscheiden 

wordenn en aan de hand daarvan representatieve eenheden voor verdere studie uitgekozen 

worden.. Deze eenheden zijn vervolgens in het veld bezocht om inzicht in de bodems en de 

verspreidingg van erosie te verkrijgen. Voor elke eenheid werd de gevoeligheid voor erosie 

bepaaldd en het bleek dat de ernstigste vormen van erosie op slechts een aantal plekken, zoals 

dee badlands, de duinen en de kale rotsen, voorkwamen. Zij kunnen daarom niet als 

representatieff  voor het hele onderzoeksgebied beschouwd worden. Bovendien zijn deze erosie 

vormenn niet gelijkertijd ontstaan maar reflecteren zij de erosieprocessen die op verschillende 

schaalniveauss hebben plaatsgevonden; zowel in tijd als ruimte en hevigheid. Ook andere 

eenhedenn zijn gevoelig voor erosie maar dan in mindere mate. Het betreft hier de aan erosie 

onderhevigeonderhevige hellingen in de sub Andiene vallei en de uitgestrekte vlaktes op de hoogvlakte. 

Gezienn de complexe relatie tussen geologie, gesteente, geomorfologie, bodemkenmerken en 

biomassaa is het moeilijk om eenduidige indicatoren voor erosiegevoeligheid te vinden die 

voorr het hele gebied van toepassing zijn. In plaats daarvan heeft elk van de drie geo-

ecosystemenn zijn eigen set van indicators. Toch zouden het organische stof gehalte en stikstof 

gehaltee van de bodem eventueel als algemene indicatoren gebruikt kunnen worden, zij het met 

enigee voorzichtigheid. 

Eenn bottom - up methode is vervolgens gebruikt om erosie processen in detail te 

bestuderen.. Een bottom - up methode betekent dat men uitgaande van waarnemingen op plot 

niveauu probeert te extrapoleren naar helling en stroomgebied niveau. Voor deze methode zijn 

tweee stroomgebieden uitgekozen, te weten de badlands in de sub Andiene vallei en een 

gedeeltee van de hoogvlakte. Binnen de stroomgebieden zijn op verschillende locaties 

regensimulatiess uitgevoerd zodat bepaald kon worden hoeveel van de (gesimuleerde) regen de 

bodemm infiltreert en hoeveel van het regenwater oppervlakkig afstroomt. Dit zijn belangrijke 

kenmerkenn om de erosiegevoeligheid te karakteriseren. Tevens kan men op deze manier 

inzichtt verkrijgen op welke locaties erosie plaatsvindt en waar sedimentatie van 

bodemmateriaall  plaatsvindt. Het stroomgebied van de badlands kan in verschillende 

topografischee posities opgedeeld worden die elk hun eigen karakteristieken hebben. Zo vindt 

inn de hoger gelegen hellingen geen erosie plaats omdat al het regenwater infiltreert. In de 
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intermediairr gelegen hellingen echter wordt oppervlakkige afstroming gegenereerd en wordt 

sedimentt hellingafwaarts getransporteerd. Een gedeelte van deze afstroming en sedimenten 

komtt in de badlands terecht die vervolgens verder eroderen daar infiltratie uiterst gering is. 

Eenn ander gedeelte komt in de lagere hellingen terecht waar het water infiltreert en de 

sedimentenn afgezet worden. Aangezien de badlands direct uitkomen in de rivierbedding, zijn 

zijj  grotendeels verantwoordelijk voor het transport van sediment en uiteindelijk het verlies 

vann bodemmateriaal uit het stroomgebied. Op de hoogvlakte is de hydrologische reactie op de 

regensimulatiess een stuk complexer. Zo werd er bijvoorbeeld geen verband gevonden tussen 

fysiografischee eenheden en infiltratie of oppervlakte afstroming omdat er geen relatie tussen 

organischee stof gehalte, aggregaat stabiliteit en infiltratie karakteristieken was. In het 

algemeenn was de infiltratie erg hoog zodat er geen drempelwaarden werden overschreden 

hetgeenn een mogelijke verklaring zou kunnen zijn. Ook al is de infiltratie hoog, op veel 

plekkenn vindt wel piasvorming plaats wat vervolgens leidt tot oppervlakte afstroming. Dit 

waterr legt echter slechts een zeer korte afstand af voordat het alsnog infiltreert. 

Tijdenss normale regenbuien treedt er oppervlakkige afstroming op maar dit regenwater 

infiltreertt uiteindelijk alsnog in de bodem. Tijdens extreme buien daarentegen, wordt de 

infiltratiee capaciteit van de bodems in de sub Andiene vallei snel overschreden en stroomt 

veell  van het regenwater af. Daar waar normaal gesproken slechts weinig water de 

rivierbeddingg bereikt, leveren tijdens een extreme bui alle hellingen water en sediment aan de 

bedding.. Het gevolg is dat tijdens een extreme bui veel meer bodem geërodeerd wordt, dan 

alss vele normale buien bij elkaar opgeteld worden. De verwoestende inslag van hagelstenen 

speeltt daarbij een belangrijke rol. 

Dee invloed van begrazing op erosie is beperkt tot een aantal eenheden. In het algemeen 

wordenn alleen die gebieden intensief begraasd waar de bodem gunstige groeiplaats condities 

biedtt aan vegetatie. Hierdoor kan men stellen dat begrazing op deze plekken min of meer 

duurzaamm is. In andere gebieden waar erosie wel een probleem vormt, is aangetoond dat een 

recentee vermindering in begrazingsintensiteit niet tot een vermindering in erosie heeft geleidt. 

Ditt suggereert dat de voormalige begrazingsintensiteit de gebieden dusdanig verstoord heeft 

datt ze gevoelig zijn geworden voor erosie en dat erosie nog altijd in grote mate voorkomt, 

ondankss de lagere, huidige begrazingsdruk. 

Alss laatste kan men stellen dat in de sub Andiene vallei voornamelijk het moeder 

materiaall  en het klimaat de voornaamste factoren zijn die de eenheden van elkaar doen 

verschillenn met betrekking tot de gevoeligheid voor erosie. Op de hoogvlakte is begrazing de 
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controlerendee factor voor de erosiegevoeligheid van de fysiografische eenheden en in de inter 

Andienee vallei wordt de erosiegevoeligheid door het klimaat en de geologie bepaald. 
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