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Hett doel van deze studie was het verbeteren van het begrip van de palaeo-ecologische 

enn palaeo-klimatologische dynamiek van het Colombiaanse tropisch laagland (0-2300 

mm hoogte), teneinde huidige hypotheses ten aanzien van klimaatverandering sinds het 

Laat-Glacialee Maximum (LGM) te kunnen evalueren. Vier sediment-kernen uit drie 

verschillendee gebieden in Colombia (Chocó, Interandiene Vallei en Llanos 

Orientales)) werden palynologisch geanalyseerd. Dit onderzoek verschaft nieuwe 

detailss over het verloop van vegetatie- en klimaatverandering tijdens het laat-

Kwartair.. Bovendien worden de problemen ten aanzien van de reconstructie van 

palaeo-temperaturen,, 'lapse rate' (hoogte-afhankelijke temperatuurafname) en de 

geschiedeniss van neerslag-patronen in het tropisch laagland van noordelijk Zuid-

Amerikaa behandeld. Vanwege verschillende kennisniveau's betreffende de vegetatie-

enn klimaatdynamiek in de onderzochte gebieden, variëren de verschillende 

onderzoeksvraagstellingen. . 

Hett Chocó-gebied 

Dee lokale en regionale vegetatiegeschiedenis van dit gebied werd gereconstrueerd 

doorr middel van analyse van pollen, sediment en diatomeeën van de kern El Caimito. 

Dezee multi-proxy studie laat zien hoe belangrijk rivieren zijn voor de formatie van 

vegetatie-patronenn in Chocó. De periode van de laatste ca. 3600 (i4C) jaar vertoont 

eenn ontwikkeling van: 

1)) een bekken beïnvloed door een rivier met hoge energie (groffe sedimenten), 

dichtbijj  het mangrove-bos aan de kust, van ca. 3600 tot 2600 !4C jaren BP (=voor 

19500 AD), overgaand in 

2)) een situatie van rivier-erosie, die een hiaat veroorzaakte van 2600 tot 2070 BP. 
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3)) Daarna was een meer aanwezig dat periodiek beïnvloed werd door hoogenergieke 

fasenn in het regionale waterafvoer-systeem. Van 2070 tot 600 kwam mangrove-bos in 

dee directe omgeving van het meer voor, 

4)) Na 600 BP werd het meer niet langer gestoord door het regionale riviersysteem, en 

werdd het omringd door een floristisch divers bos met mogelijke menselijke invloed. 

Omm een dataset voor verder onderzoek te verkrijgen, werd voor Chocó een overzicht 

gemaaktt van floristisch geïdentificeerde actuele bostypen en hun indicatieve pollen-

typen.. Pollen taxa in de pollen-archieven werden numeriek geanalyseerd om op lokale 

enn regionale schaal de interne bos-dynamiek gedurende de laatste 4400 jaar te 

reconstrueren.. Voor de betreffende periode werd aangetoond dat de soortenrijkdom in 

Chocóó steeds is toegenomen. Deze ontwikkeling is waarschijnlijk te verklaren door 

hett dynamische riviersysteem, dat door stroomdalverplaatsingen en veranderingen in 

inundatiepatronenn voortdurend nieuwe omgevingen creëerde, en tevens door 

verschillendee migratiesnelheden van, en competitie tussen, verschillende bostypen. 

Ditt zorgde voor een permanente influx van taxa naar het onderzoeksgebied gedurende 

dee laatste 4400 jaar. 

Vastgesteldd werd dat de details van dit soort studies, zeker in hel gebied van het 

tropischee regenwoud, beperkt worden door de vaak beperkte determinatie-

mogelijkhedenn voor pollen. De identificatie gaat vaak niet verder dan het familie-

niveauu {bv. Arecaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Euphorbiaceae). 

Dee laag-montane bos-zone 

Nett als in het gebied van de Chocó, was er zeer weinig bekend over de 

vegetatiegeschiedeniss en eventuele klimaatsveranderingen in de laag-montane 

(=subandiene)) bos-zone. In het palynologisch onderzoek van de laag-montane bos-

zonee dichtbij Popayan werd inventariserend onderzoek aan de laatste overblijfselen 

vann het bos gecombineerd met informatie over de potentiële natuurlijke vegetatie 

zoalss aangegeven op de 'bos-kaart' en de 'ecologische kaart' van Colombia. Deze 

informatiee werd gebruikt voor een calibratieset van de huidige vegetatie in dit gebied, 

waarmeee de Timbio- en Piagua pollen-gegevens werden geïnterpreteerd. De 

informatiee uit de beschikbare laag-montane pollen-archieven in Colombia werd 

geïntegreerdd om het klimaat en de hoogte-afhankelijke temperatuurafname sinds het 

LGMM te kunnen reconstrueren en bediscussiëren. 
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Naa ongeveer 50.000 UC jaren BP (=50 kjr BP) was de temperatuur relatief mild; op 

17000 meter hoogte was de temperatuur ongeveer 3°C lager dan tegenwoordig. Rond 

400 kjr BP was de temperatuur slechts iets warmer dan tijdens het LGM. Tussen 40 en 

322 kjr BP steeg de temperatuur opnieuw en was het ongeveer 5-6qC kouder dan nu. 

Naa 32 kjr BP werd de temperatuur op 1700 m hoogte geleidelijk lager, en bereikte 

tijdenss het LGM waarden 6 tot 7°C lager dan tegenwoordig. Na het LGM steeg de 

temperatuurr voortdurend tot ongeveer 14 kjr BP, toen het ongeveer 3°C koeler was 

dann tegenwoordig. Van 14 tot 9 kjr BP vertoont de laag-montane bos-zone hoogte-

verschuivingenn die in overeenstemming zijn met de goed bekende temperatuur-

oscillaties:: het 'Susaca interstadiaal', het 'Ciega stadiaal' en het 'Guantiva interstadiaal'. 

Tijdenss het 'El Abra stadiaal' lag de temperatuur ca. 3°C lager liggen dan 

tegenwoordig.. Het begin van het Holoceen, tot ongeveer 7 kjr BP, werd 

gekarakteriseerdd door een overgang naar hogere temperaturen. Van 7 tot 5 kjr BP was 

dee temperatuur ongeveer 0,5 tot TC warmer dan tegenwoordig. Tijdens de laatste 4,5 

kjrr BP zijn vele pollen-archieven beïnvloed door menselijke activiteit en ze zijn dan 

ookk niet meer bruikbaar om natuurlijke omgevingsveranderingen te reconstueren. 

Dee LGM temperatuurwaarden op 1700 m (6 tot 7°C) zijn lager dan de geschatte LGM 

temperatuurverminderingg van 8 tot 9°C op zee-niveau, en ze bevestigen een steilere 

hoogte-afhankelijkee temperatuur-afname. 

Err wordt een overzicht gegeven van de hoogte van de belangrijkste hedendaagse 

vegetatiezoness en de vegetatiezones tijdens het LGM in de Colombiaanse Andes voor 

dee breedtegraad van Popaya^i. De hedendaagse condities laten een hoogte-

afhankelijkee temperatuur-afname zien van 0,6°C per 100 meter, terwijl de hoogte-

afhankelijkee temperatuur-afname tijdens het LGM 0,76°C per 100 meter moet zijn 

geweest.. Dit doet vermoeden dat de hoogte-afhankelijke temperatuur-gradient vroeger 

steilerr was dan tegenwoordig. 

Dee Llanos Orientates 

Hett palynologisch onderzoek van Las Margaritas heeft een hoog oplossend vermogen, 

medee door het vrij grote aantal  l4C-dateringen. Dit onderzoek geeft een meer 

gedetailleerdd beeld van de dynamiek van de bos/savanne overgangszone in de 

Colombiaansee Ltanos Orientales tijdens het Holoceen. De palynologtsche gegevens 
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komenn in grote lijnen overeen met het nabij gelegen Lorna Linda, en de reconstructie 

vann de vegetatieveranderingen bevestigt eerdere reconstructies. De grote 

overeenkomstt tussen het pollenarchief en de seizoenaliteit-gegevens, suggereert dat 

hett karakter van de vegetatie in de Llanos Orientales afhankelijk is van het verschil 

tussenn het droge en het natte seizoen. 

Dee sterke seizoensveranderingen en een droger klimaat aan het begin van het 

Holoceenn bevorderden waarschijnlijk vegetatietypen met een korte levenscyclus. De 

Llanoss Orientales werd gekarakteriseerd door een grasachtige savanne. Orbitale 

parameterss indiceren een relatief sterke seizoenaliteit met warme zomers en koele 

winterss aan hel begin van het Holoceen. 

Tijdenss het Holoceen veranderde de aarde van positie en kwam dichterbij de zon in 

decemberr en verderweg van de zon in juni. Daardoor werd het verschil tussen het 

drogee en natte seizoen kleiner, hetgeen ook te zien is in de voortdurend afnemende 

seizoenaliteit-gegevens.. Daarom laat het Las Margaritas pollenarchief tussen 5400 en 

23000 cal BC een overgang van savanne naar bos-gedomineerde vegetatie zien, tijdens 

eenn periode met afwisselende dominantie van beide vegetatietypen. Bos was dominant 

tott ongeveer het begin van de jaarstelling. Het bos kon zich uitbreiden in het 

onderzoeksgebiedd toen de seizoenale klimaatveranderingen zwakker werden en 

waterbeschikbaarheidd toenam. 

Dee uitbreiding van savanne vanaf ongeveer 2000 jaar geleden staat in contrast met de 

seizoenaliteit-gegevens,, die nog steeds laag zijn in deze periode. De mogelijkheid dat 

uitbreidingg van savanne zich voordeed onder omstandigheden die gunstig zijn voor 

bos-vegetatiee kan wijzen op menselijke invloed, maar deze mogelijkheid moet worden 

onderzochtt in toekomstige studies. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat sinds 550 

call  BC de waterbeschikbaarheid toenam in het onderzoeksgebied terwijl de savanne 

zichh uitbreidde. 

Dee ' 4C wiggle match' daterings-strategie maakte het mogelijk te onderzoeken of de 

afwisselingenn tussen dominantie van bos en savanne in de periode van 4300 tot 2100 

call  BC verband hield met veranderingen in de atmosferische concentratie van !JC, en 

duss met zonneforcering van klimaatverandering. Van ca. 4000-3320 cal BC waren 

enkelee parallelle ontwikkelingen zichtbaar tussen bos/savanne-afwisselingen en het 

AuC-archief,, wat een aanwijzing gaf in de richting van zonneforcering van 

klimaatverandering.. Tijdens deze periode volgden de vegetatieveranderingen de A^C-
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êeisfüidigg bewijs VOör 4ê m îbed «ÉÉ vKft&déié&d è KrtneacÖtfitei t op 

klimaatveranderingen,, en dus op vegetatie, niet worden bewezen. De gegevens tot nu 

toetoe Z3JD wjdaaig dat liet de moeite Waard is out weder  oodöcasek fe doen naar 

mc^ïgkee veïtaadea tassen IciimaatverïBideriffl̂ H i es fluctuaties in de zonae-

activiteit t 

m m 



^__^_^_.^^^ ^ 


