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SAMENVATTING G 

Vegetatiee en klimaatsverandering gedurende het Laat-
Glaciaall  en Holoceen in laaglandgebieden van Colombia 

DITT PROEFSCHRIFT IS GEBASEERD OP VERSCHEIDENE ARTIKELE N 

OVERR DE PALEO-OECOLOGI E VAN LAAGLANDGEBIEDE N IN 

Colombiaa in de periode vanaf het Laat-Glaciaal tot en met het Holoceen. 
Dee veranderingen in vegetatie en klimaat zijn geregistreerd in 
boorkernenn die genomen zijn op verschillende locaties in Colombia: 
Boquillass in het noorden, Carimagua Bosque alsmede de meren 
genaamdd Chenevo en Mozambique in het savannegebied van de Llanos 
Orientatess in het oosten, Pantano de Mónica in het stroomgebied van de 
Caquetéé rivier behorende tot het Amazonegebied in het zuiden, 
Quilichao-11 en La Teta-2 in de vallei van de Cauca rivier in het 
zuidwestenn en tot slot het meer genaamd Jotaordó in het westen, nabij 
dee Colombiaanse kust van de Stille Oceaan. 

Inn Hoofdstuk 1 staat een uitgebreide introductie van het studiegebied. 
Ookk worden hier de doelstellingen van het proefschrift aangegeven. 
Specialee aandacht wordt geschonken aan de Llanos Orientates, omdat de 
meestee boorkernen uit dat gebied afkomstig zijn. Aspecten van klimaat 
enn vegetatie worden ook genoemd. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt de polleninhoud van boorkernen uit het 
Caquetagebiedd (Amazonegebied van Colombia) behandeld. Deze 
informatiee beslaat de periode van het Laat-Glaciaal tot heden. De 
doelstellingenn van deze studie omvatten het verbeteren van het 
chronologischee kader van het Amazonegebied, de studie van 
pollenregenn en het aanbrengen van meer detail in de kennis van 
samenstellingg en successie van het regenwoud gedurende het Holoceen. 



Hoofdstukk  3 behandelt de geschiedenis van het tropisch regenwoud 

gedurendee het Midden- en Laat-Holoceen in het gebied van Colombia 

datt grenst aan de Stille Oceaan. De palynologische gegevens tonen de 

geschiedeniss van het milieu van het regenwoud gedurende de afgelopen 

42000 jaar met belangrijk bewijs voor nederzettingen van indianen in de 

laatstee 1000 jaar. De bossamenstelling in de laatste 1400 jaar was anders 

dann in de periode daarvoor. Pioniertaxa zoals Cecropia, 

Melastomataceae/Combretaceaee en Moraceae/Urticaceae waren 

dominantt aanwezig in de eerste fasen. Het laat zich aanzien dat 

neerslagveranderingenn de taxonsamenstel ling van het bos in een 

bepaaldee richting hebben gestuurd gedurende het laatste deel van het 

Holoceen. . 

Hoofdstukk 4 behandelt de Laat-Holocene geschiedenis van het 

galerijboss op de locatie van Carimagua Bosque, in de Llanos Orientates. 

Inn dit hoofdstuk wordt de polleninhoud van twee boorkernen uit 

hetzelfdee gebied vergeleken en met elkaar gecorreleerd. De eerste 

boorkernn is afkomstig uit een savannegebied; de andere kern (die in dit 

hoofdstukk voor de eerste keer wordt gepresenteerd) werd verkregen via 

eenn boring in een meer gelegen in het galerijbos. De polleninhoud van 

dee Carimagua Bosque kern (uit het galerijbos) toont de waarde van 

bepaaldee taxa uit het galerijbos als respons gerelateerd aan de dynamiek 

vann het systeem van waterafvoer. Cecropia als pioniertaxon werd 

vervangenn door taxa als Acalypha, Alchornea, Euterpe/Geonoma, 

Moraceae/Urticeae,, als bestanddelen van de zich vernieuwende 

bossamenstelling.. Een aanvullende vergelijking van 4 boringen 

afkomstigg uit savannegebieden laat duidelijk zien dat het pollen van 

savannegebiedenn ondervertegenwoordigd is in het sediment van meren 

wanneerr die omgeven zijn door galerijbossen. 

Hoofdstukk 5 bevat een synthese van een palynologische studie aan 6 

boorkernenn van het savannegebied van de Llanos Orientales. Uit de 

vergelijkingg komt de regionale ontwikkeling van vegetatie en klimaat in 

ditt savannegebied van Colombia naar voren. Gedurende droge 

klimaatsperiodess kwam galerijbos voor en vielen sommige meren deels 

droog.. Tussen 9700 en 5800 ,4C jaar BP vertoonde het savannegebied 



zijnn maximale uitbreiding. Rond 4000 14C jaar  BP was het klimaat erg 

natt  en kwamen Euterpe/Geonoma, Mauritia en Mauritiella palmtaxa 

veelvuldigg voor  in het savannagebied. 

Hoofdstukk 6 geeft het resultaat weer  van een van de eerste multi -

disciplinair ee paleo-ecologische studies in Colombia, zoals die verricht is 

aann de boorkern van de Boquillas locatie, gelegen in de natte laaglanden 

vann noord-Colombia. Dit hoofdstuk toont aan hoe een multi-prox y 

analysee een belangrijke verbetering kan aanbrengen in de interpretati e 

vann pollengegevens. Verschillende proxies worden behandeld, zoals 

pollen,, tijdcontrole , sedimentanalyse, organische opbouw, 

kleimineralogie,, geochemie van bodem en sediment en delta 13C. 

Hoofdstukk 7 behandelt de Laat-Glaciale en Holocene geschiedenis van 
dee droge bossen in de Caucavallei. Dit hoofdstuk beschrijft de eerste 
tweee palynologische kernen en houtskoolanalyses van de droge 
vegetatiee uit deze vallei. Taxa van droge vegetatie die hoofdzakelijk 
werdenn waargenomen zijn Crotelaria, Moraceae/Urticaceae, 
Melastomataceae,, Piper, Acalypha, Alchornea, Cecropia en Celtis. Het 
lijk tt  aannemelijk dat na 10520 14C BP, bij  een toename van grasachtige 
vegetatie,, de samenstelling van het droge bos veranderde. Deze 
veranderingg kan samenvallen met de overgang naar  koele en droge 
omstandighedenn gedurende het tweede deel van het El Abra stadiaal 
(vergelijkbaarr  met de Jonge Dryas) zoals dat beschreven is in de 
oostelijkee cordillera van Colombia. Na de verovering van het gebied 
doorr  de Spanjaarden rond 400 MC BP breidde het secundaire bos zich 
uitt  over  de droge gebieden. 

Hoofdstukk 8 geeft een synthese van de veranderingen in de paleo-

omstandighedenn in de laaglandgebieden van Colombia, aan de hand van 

eenn overzicht van alle boorkernen die in dit proefschrift aan de orde zijn 

gekomen.. Een analyse op basis van de index van Serensen van de 

palynologischee gegevens laat zien dat de kernen van tropische 

regenbossenn veel gelijkenis vertonen met die van galerijbossen uit 

relatieff  droge savannegebieden. Aan de andere kant vertonen de kernen 

vann de droge gebieden in Colombia veel gelijkenis met een kern van het 

zandsteenptateauu van Araracuara, gelegen in het Amazonegebied. 








