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Samenvatting 

Introductie 

De aantasting van ecosystemen in droge gebieden is voornamelijk veroorzaakt door 

bevolkingsgroei en een daaruit voortkomende over-exploitatie. Over het algemeen is men 

ervan overtuigd dat "oorspronkelijke" ecosystemen zich enerzijds kenmerken door een hoge 

graad van complexiteit en soortendiversiteit, en anderzijds door hoge waarden van ecosys

teemfuncties gerelateerd aan watervasthoudend vermogen en bodembescherming. Het is dus 

essentieel, zowel vanuit het natuurbeschermings- als vanuit het landbouw-oogpunt, dat het 

aantastingsproces gestopt wordt en de natuurlijke, oorspronkelijke vegetatie hersteld wordt 

in een bepaalde staat met een acceptabele biodiversiteit en ecosysteem-functies. De meeste 

kennis van bos-herstel in de tropen is opgedaan in tropische laaglanden en vochtige berg

gebieden. Droge berggebieden zijn wat dit betreft nagenoeg onontgonnen. 

Secundaire successie (vegetatieontwikkeling na een verstoring) verloopt vaak te 

langzaam of volgt een ongewenste richting als gevolg van abiotische of biotische barrières, 

zoals sterk schommelende temperaturen en vochtigheid van zowel de bodem als de lucht. 

Daarnaast is er in de meeste door de mens verlaten velden een gebrek aan inkomende zaden: 

veel boomsoorten uit aangrenzend natuurlijk bos in de tropen verspreiden hun zaden slechts 

over een afstand van ongeveer 10 meter het ontboste terrein in. Daar komt nog bij dat 

zaailingen vaak concurrentie ondervinden met exotische weide-grassen om licht, water en 

nutriënten. 

Ecologische restauratie, gedefinieerd als "het proces van het begeleiden van het 

herstel van een gedegradeerd, beschadigd of vernietigd ecosysteem", kan op verschillende 

manieren ten uitvoer worden gebracht. Dit kan variëren van het direct herstellen van een — 

van tevoren gedefinieerd — oorspronkelijk ecosysteem met een bepaalde soortensamen

stelling tot het tegenhouden van het degradatieproces en het initiëren van het herstelproces 

in de richting van een "origineel" systeem. Het succes van deze laatste benadering hangt dan 

af van het daaropvolgende natuurlijke herstelproces (bodemvorming, vegetatiesuccessie). De 

keuze van methoden van restauratie of rehabilitatie hangt — naast de gewenste eigenschappen 

van het ecosysteem — voornamelijk af van de mate van degradatie van het gebied en kan 

bijvoorbeeld gericht zijn op het opheffen van de oorzaak van verstoring, het herstellen van 

bepaalde bodemeigenschappen of het bevorderen van kolonisatie door gewenste soorten. Er 

is nog weinig ervaring met de aanplant van inheemse soorten, ofschoon er wel een aantal 

experimenten zijn begonnen, voornamelijk in tropische laaglandgebieden. Uit onderzoek in 

vooral Mediterrane gebieden is gebleken dat struiken, bijvoorbeeld door het geven van scha

duw of het plaatselijk verrijken van de bodem, de ontwikkeling van andere soorten positief 

kunnen beïnvloeden; dit verschijnsel wordt facilitatie genoemd. 
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Dit proefschrift doet verslag van een experiment waarmee een begin is gemaakt 

met restauratie van het inheemse droge "dwergbos" van de vallei van de rivier de Checua, 

aan de noordrand van de hoogvlakte van Bogota, Colombia. Het experiment is gebaseerd op 

het idee dat men vegetatieontwikkeling zou kunnen versnellen door middel van het aanplan

ten van struiken of bomen die relatief snel een gesloten kronendak vormen. Tijdens de uit

voering van dit experiment heb ik basale kennis vergaard over habitateisen van een aantal be

langrijke en gewenste inheemse soorten, habitatkenmerken van vegetatietypen en enkele as

pecten van zaadverspreiding van plantensoorten. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 

- Welke vegetatietypen zijn er aanwezig in het onderzoeksgebied en welke lijnen van 

vegetatieontwikkeling kunnen we verwachten? 

- Is zaadverspreiding een beperkende factor voor de ontwikkeling van herstellende 

struwelen en dwergbos? 

- Hoe is de ontwikkeling van aangeplante pionier- en laatsuccessionele soorten in jonge, 

open vegetatietypen? 

- Kan de natuurlijke vegetatiesuccessie versneld worden door aanplant van inheemse 

struik- en boomsoorten? 

- Hoe is de ontwikkeling van aangeplante pionier- en laatsuccessionele soorten in een 

bos van de uitheemse boomsoort Acacia decurrens? 

- Biedt de aanplant van inheemse soorten perspectieven voor het omvormen van aange

plante bossen met uitheemse soorten naar een natuurlijke inheemse vegetatie? 

Het veldwerkgebied was een droge intramontane vallei in de Oostelijke Cordillera 

van de Colombiaanse Andes, tussen 2550 en 2950 meter boven zeeniveau, aan de rand van 

de hoogvlakte van Bogota. Deze hoogvlakte is één van de dichtst bevolkte en meest intensief 

bebouwde streken van de Colombiaanse Andes. Het veldwerkgebied is een mozaïek van 

graslanden, struwelen, aangeplant Acacia bos en fragmenten van dwergbos. Door sterke 

erosie zijn kloven van enkele meters diepte een algemeen beeld. Het droge Condalia dwerg

bos, endemisch voor dit gebied, werd beschouwd als het "originele" ecosysteem van de 

streek. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de Acacia bossen aangeplant om de bodems te 

beschermen. Er is thans echter nauwelijks sprake van ontwikkeling van een ondergroei, en 

mede hierdoor heeft dit aangeplante bos een lage ecologische functionaliteit vergeleken met 

het oorspronkelijke dwergbos. 

Resultaten van dit onderzoek 

In Hoofdstuk 2 wordt een onderzoek naar vegetatie-patronen in het Checuagebied 

behandeld, dat als basis diende voor het restauratie-experiment. Met behulp van gegevens 

van de omgeving en de verstoringsgeschiedenis werden mogelijke patronen van vegetatie

successie bestudeerd. Daartoe werden er 101 vegetatiopnamen gemaakt in graslanden, struik-

landen en dwergbos. Deze opnamen werden met behulp van een kwantitatieve klassificatie-

methode ingedeeld in twee typen graslanden, drie typen struweel en één type dwergbos. De 
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droge graslanden in de lagere delen van het gebied hadden een lage vegetatiebedekking en 

werden gekenmerkt door relatief veel (éénjarige) kruiden van de composietenfamilie. De wat 

nattere graslanden van de heuveltoppen, daarentegen, bestonden uit relatief veel uitheemse 

grassoorten en andere grasachtige krulden. In de jonge struwelen overheersden Baccharis 

macrantba en Dodonaea viscosa. Dwergbossen werden, vergeleken met andere struwelen, 

voornamelijk op steile, rotsachtige hellingen gevonden, hetgeen waarschijnlijk verklaard kan 

worden door de lage waarde van deze plekken voor boeren waardoor het kappen van het 

dwergbos met interessant is. Op die gedeelten waar de bodem sterk geërodeerd was zodat 

oude, uitgespoelde kleilagen konden dagzomen, domineerden Dalea coeruka en Baccharis ma

crantba de struiklaag. De ondergroei hier was arm aan soorten en had een lage bedekking. De 

beschikbaarheid van nutriënten in de bodem was samen met organische stof sterk gerela

teerd aan de soortensamenstelling op een bepaalde plek. De geërodeerde kleibodems zullen 

waarschijnlijk geen ontwikkeling van bergbos toelaten. 

In Hoofdstuk 3 wordt de positie in de vegetatieontwikkeling behandeld van de 

negen houtige soorten die gebruikt zijn in het aanplantexperiment: Baccharis macrantba, Dalea 

coeruka, Dodonaea viscosa, Condalia thomasiana, Croton bogotanus, Duranta mutisü, Hesperomeles 

goudo-tiana, Myrsine guianensis en Xylosma spiculifera. Deze positie werd bepaald aan de hand 

van de structuur, diversiteit en verstoring van de vegetatie waar deze soorten in aangetroffen 

waren. De verstoringsgeschiedenis werd afgeleid van een serie luchtfoto's van het gebied, 

genomen van 1941 tot 1991. De soorten vertoonden alle een duidelijke samenhang met de 

struktuur en diversiteit van de vegetatie. Baccharis macrantba en Dalea coeruka werden vaak 

gevonden op plekken waar veel begrazing had plaatsgehad, in tegenstelling tot de zeven 

andere soorten. Daarnaast bleken de gehaltes aan klei, basen en organisch materiaal van de 

bodem een belangrijke factor voor het al of niet voorkomen van de soorten. De 

aanvankelijke indeling van de negen soorten in pionier- of laatsuccessionele soorten kon 

hierdoor aangepast wor-den. B. macrantba is een echte pionier, terwijl D. viscosa een pionier is 

die lang standhoudt in oudere vegetaties. D. coeruka is een pionier op de geërodeerde 

kleibodems en blijft ook dominant in latere vegetatiestadia. De overige zes soorten zijn 

duidelijk laatsuccessioneel, met enkele nuanceverschillen. 

Hoofdstuk 4 gaat over bodemzaadbanken in vijf vegetatietypen: graslanden, lage 

struwelen, hoge struwelen, dwergbos en aangeplant Acacia bos. De zaden zijn in een kwekerij 

opgekweekt uit bodemmonsters van 0-5 en 5-10 cm diepte. Er zijn 22429 gekiemde zaden 

geteld van in totaal 110 soorten, welke naar groeivorm en positie in de vegetatie

ontwikkeling ingedeeld werden. Zaden van laatsuccessionele struiken en boompjes zijn nau

welijks aangetroffen in pioniervegetaties; hier zou kunstmatige toevoeging van zaden de 

vegetatieontwikkeling kunnen versnellen. In graslanden was Baccharis macrantba, een belang

rijke pioniersoort, de enige algemene houtige soort in de zaadbank. Pionierstruiken zouden 

belangrijk kunnen zijn in het ontwikkelingsproces dat uiteindelijk leidt tot dwergbos, en ze 

verdienen daardoor de aandacht in beschermingsbeleid voor aangetaste gebieden van de 

Checuastreek. 
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In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van een aanplantexperiment met inheemse 

boom- en struiksoorten gepresenteerd. We verwachtten dat aanplant van pioneer-struiken 

het meest succesvol zou zijn in open graslanden, en dat laatsuccessionele soorten succes

voller zouden zijn in struwelen. Ook evalueerden we het effect van het plaatsen van stenen 

rondom de individuele zaailingen en het toedienen van kunstmest op overleving en groei van 

die zaailingen. Daarnaast verwachtten we dat de natuurlijke successie van de vege-tatie 

waarin de aanplant werd uitgevoerd, versneld zou verlopen als gevolg van een kronen-

dakontwikkeling van de aangeplante struiken en boompjes. De soorten werden in mengsels 

van pionier- en laatsuccessionele soorten aangeplant in zowel graslanden als struwelen. De 

ontwikkeling van de zaailingen is gevolgd van 2000 tot 2004. De overleving was laag bij een 

aantal soorten, waarschijnlijk door periodieke droogte en nachtvorst. De groei was over het 

algemeen erg laag: pionierstruiken werden gemiddeld ongeveer 1 meter hoog, terwijl de laat

successionele soorten nauwelijks groeiden. We concludeerden dat pionierstruiken inderdaad 

succesvoller waren in graslanden dan in struwelen. De laatsuccessionele soorten hadden een 

hogere overleving in de graslanden, maar de groei was hoger in de struwelen. De plaatsing 

van stenen zorgde bij de meeste soorten voor meer overlevende individuen, terwijl de 

kunstmest de groei van de laatsuccessionele soorten bevorderde. Een kronendak met een 

substantiële bedekking werd alleen gevormd in graslanden waarin pionierstruiken waren aan

geplant; de verandering in de soortensamenstelling van de vegetatie was echter niet anders 

dan daar waar geen soorten waren aangeplant. De veranderingen in die vegetatiesamen

stelling waren dus geen gevolg van aanplant. De totale kruidenbedekking was echter wel 

meer toegenomen in de vegetatie met aanplant. Natuurlijke successie zou dus versneld 

kunnen worden door aanplant, maar er is meer tijd nodig om de successie als gevolg van de 

aanplant te kunnen meten. Het bij elkaar planten van pioniersoorten en soorten van latere 

successiestadia in aanplantexperimenten is in ieder geval aanbevelingswaardig. 

De ontwikkeling van zaailingen van zeven soorten (een deel van de negen soorten 

uit Hoofdstuk 3 en 5) aangeplant in Acacia bos wordt behandeld in Hoofdstuk 6. Een 

zogenaamd "katalytisch effect" van exotische boomplantages op het herstel van natuurlijke 

vegetatie - door het dempen van schommelingen in temperatuur en vochtigheid - is 

gesuggereerd en aangetoond door verschillende onderzoekers. Of een boomaanplant daad

werkelijk een katalytisch effect heeft hangt af van het beheer van het bos (verstoring en 

beschadiging), de aangeplante soorten (eventueel allelopatisch effect), nabijheid van natuur

lijke vegetatie (zaadbronnen), degradatie van de plek (bodemgesteldheid), en begrazing. Er 

zijn dan ook veel voorbeelden van een gestagneerde ontwikkeling in de ondergroei van 

dergelijke aangeplante bossen in de tropen. We onderzochten de mogelijkheden voor om

vorming van Acacia bossen naar "natuurlijk" Condalia dwergbos, door middel van aanplant 

van de inheemse houtige soorten in de ondergroei. De overleving en groei werd vergeleken 

met die van geplante soorten in open vegetatie (Hoofdstuk 5). Daarnaast onderzochten we 

het effect van verschillen in standplaats van de proefvlakken in het bos en van het toedienen 

van kunstmest op overleving en groei. Laatsuccessionele soorten hadden een veel hogere 
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overleving in de Acacia bossen dan pioniersoorten en deden het beter in deze bossen dan in 

de open vegetatietypen. Het aanplanten van laatsuccessionele soorten biedt dan ook goede 

vooruitzichten voor de omvorming van Acacia bossen, hoewel er nog aanvullende experi

menten nodig zijn om noodzakelijke kennis aan te vullen. 

Conclusies en aanbevelingen 

Ondanks dat er in de eerste vier jaar van dit aanplantexperiment geen vegetatie

successie van betekenis is opgetreden, zou de aanplant van houtige soorten in de toekomst 

wel tot versnelde successie kunnen leiden. De opgetreden successie is waarschijnlijk niet het 

gevolg van een eventueel door de geplante zaailingen gevormd kronendak, maar eerder van 

het uitsluiten van grazers. Verscheidene proefvlakken in struwelen kwamen in 2004 relatief 

sterk overeen met die in Condalia dwergbossen wat betreft de floristische samen-stelling. De 

vegetatiestruktuur van deze proefvlakken echter was duidelijk er één van open en laag 

struweel. Andere eigenschappen van de vegetatie in de experimentele proefvlakken 

(struktuur en diversiteit) veranderden over het algemeen ook weinig over de periode 2000 tot 

2004. De enige statistisch aantoonbare respons op de aanplant was een toename in de totale 

kruidenbedekking in de graslanden waarin pioniersoorten waren aangeplant. Ik verwacht 

echter dat gedurende de komende jaren sterkere veranderingen zullen optreden in de 

proefvlakken met aanplant in vergelijking tot die waarin geen aanplant heeft plaatsgehad, in 

\pApr cwval in r\r> waslanden On het moment van de laatste waarneming: lae de bedekkings-

graad van de aangeplante pionierstruiken tussen de 10 en 20 % en bovendien werd die 

bedekking pas kort daarvoor bereikt. Hierdoor was het faciliterende effect van de aange

plante struiken waarschijnlijk nog zwak. Het volgen van de ontwikkelingen van microklimaat 

en soortsvervanging is nodig om hier goed gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. 

Afgezien van de omgevingsfaktoren wordt de ontwikkeling van struwelen, 

dwergbos en ondergroei in het onderzoeksgebied gelimiteerd door een gebrek aan zaden. De 

tijdschaal waarover een "substantiële" vegetatieontwikkeling plaatsvindt hangt dus af van 

standplaatskenmerken en eigenschappen van plantesoorten (voortplantingsstrategie, demo

grafie, ontwikkeling, kiemingseisen, etcetera). Een langdurige monitoring van de experimen

tele plots kan een beter beeld opleveren van de ontwikkeling van Condalia dwergbos uit gras-

en struwelen, met of zonder aanplant. Tot nu toe hebben de meeste publikaties over aan

plant van inheemse soorten zich gericht op de ontwikkeling van de aangeplante zaailingen. 

Voor zover ik weet waren er tot het moment van publikatie van dit proefschrift geen onder

zoeksgegevens van monitoring aan de ontwikkeling van de vegetatie waarin die aanplant is 

uitgevoerd, los van die in dit proefschrift (Hoofdstuk 5). 

De verschillen in overleving en groei tussen de verschillende struik- en boomsoor

ten kan waarschijnlijk worden verklaard door verschillen in strategieën van nutriënten

opname en fotosynthese. Hoewel het gevaarlijk is hier algemene uitspraken over te doen, kan 

men verwachten dat laatsuccessionele soorten eerder te lijden hebben van droogte (en een 

daarmee gepaard gaande lagere aktiviteit van fotosynthese) dan pioniersoorten die misschien 
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makkelijker nutriënten kunnen opnemen in lagere concentraties. Deze veronderstellingen 

zijn echter nog niet onderzocht voor de soorten van het Condalia dwergbos. 

Restauratie-experimenten gebaseerd op successie: vervolgonderzoek 

Baccharis macrantha - Dodonaea viscosa struwelen lijken een belangrijk stadium te zijn 

in de ontwikkelingsreeks naar Conda/ia-dwerghos. De twee soorten waaraan deze struwelen 

hun naam ontlenen zouden een rol zouden moeten spelen in toekomstige aanplant-

experimenten. Onder een zich relatief snel (in de orde van 5 jaar) ontwikkelend kronendak 

van pioniersoorten zouden aangeplante laatsuccessionele soorten zich kunnen handhaven 

om zich later verder te kunnen ontwikkelen als er gunstige veranderingen zijn opgetreden 

in het microklimaat. 

Een beperking van de vegetatieontwikkeling door gebrek aan zaden zou gecom

penseerd kunnen worden door het uitstrooien van zaden van gewenste (houtige) soorten. 

Dit biedt ook de gelegenheid de kiemingseisen van de dwergbossoorten nader te onder

zoeken. 

Het aanplanten van laatsuccessionele soorten biedt goede vooruitzichten voor de 

omvorming van Acacia bossen. Om te bepalen in welk ontwikkelingsstadium van de aange

plante inheemse soorten het kronendak van het Acacia bos zou moeten worden uitgedund of 

volledig verwijderd, en welk effect die activiteit heeft op de inheemse soorten, zijn meer 

experimenten nodig. A. decurrens is in staat op te slaan vanuit worteluitlopers. De complete 

verwijdering daarvan is waarschijnlijk een tijdrovende zaak. Ondanks de slechte reputatie van 

monocultures van A. decurrens denk ik dat we deze soort niet bij voorbaat moeten uitsluiten 

in aanplantexperimenten met inheemse soorten waarbij beoogd wordt de vegetatiesuccessie 

een "sprong" te laten maken. A. decurrens zou toegepast kunnen worden in de beginfase van 

de ontwikkeling van een zogenaamd "katalytisch" struweel, samen met B. macrantha, D. 

viscosa en enkele mid- en laatsuccessionele dwergbossoorten. De aanplant zou kunnen profi

teren van de snelle kroonexpansie en (waarschijnlijk) de stikstoffixatiekapaciteit van A. decur

rens. De groei en ontwikkeling van de Acacia boompjes zouden door middel van monitoring 

en onderhoudsprogramma's wel onder controle moeten blijven. 
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