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SAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTING    

    

Bergbossen en tropisch alpiene graslanden in de Ecuadoriaanse Andes hebben een hoge 

diversiteit aan planten. Door ontbossing is slechts een klein deel van het oorspronkelijke 

bergbos over. De alpiene graslanden, regional bekend als ‘páramo” zijn gedegradeerd door 

grazen en branden en zijn op grote schaal als aardappelakkers, en recentelijk ook als 

boomplantages in gebruik. Dit heeft tot gevolg gehad dat de bovenste bosgrens nu lager 

op de helling voorkomt. Sommige onderzoekers geloven dat deze bosgrens onder 

natuurlijke condities rond 4000 tot 4100 m ligt. Dat heeft als consequentie dat páramo 

onder de 4000 m als secundaire vegetatie wordt beschouwd in een voorheen bebost 

gebied. Deze ‘hoge bosgrens hypothese’ is in discussie bij onderzoekers die geloven dat 

de bosgrens zonder menselijke invloed rond 3600 tot 3700 m hoogte is gelocaliseerd 

(‘lage bosgrens hypothese’). In dit proefschrift wordt de natuurlijke ligging van de 

bovenste bosgrens gereconstrueerd met behulp van een combinatie van vegetatieanalyse 

langs een hoogte gradiënt (hoofdstukken 2 en 3), een analyse van de relatie tussen 

vegetatie en actuele pollenregen (hoofdstuk 4), en de palynologische analyse van twee 

veenkernen en een bodemprofiel (hoofdstukken 5 en 6).    

 

In hoofdstuk 2hoofdstuk 2hoofdstuk 2hoofdstuk 2 zijn op twee verschillende plaatsen in noordelijk Ecuador de patronen van 

structuur en botanische samenstelling van het montaan bos bestudeerd. Het relatief 

ongestoorde bergbos in Guandera Biological Reserve werd vergeleken met het zwaar 

gedegradeerde bos in het El Angel Reservaat. 33 plots langs een hoogtetransect van 3300 

tot 3700 m, dat de bovenste bosgrens  kruiste, werden onderzocht. TWINSPAN analyse 

werd gebruikt om de fytosociologische onderverdeling van de bergbosgemeenschappen te 

herkennen. Op basis van zowel floristische samenstelling en bedekkingspercentage 

werden twee bergbosgezelschappen herkend voor Guandera en vijf voor El Angel. De 

samenstelling van deze bergbossen wijst duidelijk op een vochtgradiënt die van oost naar 

west afneemt, van Guandera naar El Angel. De hoogandiene en andiene regenboszones 

van Guandera konden op het niveau van  plantengemeenschap floristisch niet 

onderscheiden worden: ze behoren beide tot een enkele plantengemeenschap. Dit is niet 

eerder gevonden in de equatoriale Andes. 

In het Guandera gebied zijn kleine geïsoleerde bosjes in de páramo tussen 3550 en 3700 

m in structuur en floristische samenstelling gelijk aan het hoogandiene bos (3600-3620 

m). Er is slechts enig verschil op variant niveau. Dit is een aanwijzing dat de tegenwoordig 

geïsoleerde bosjes in de páramo in het recente verleden gescheiden zijn geraakt van het 

continue hoogandiene bos dat ca. 50 m lager ligt. De onverwacht scherpe en abrupte 

bovenste bosgrens in Guandera Biological Reserve, tegenwoordig op 3640 m, is 

waarschijnlijk het gevolg van frequent en grootschalig branden. In het El Angel Reservaat 

kan geen intacte bovenste bosgrens meer gevonden worden omdat een groot deel van het 
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bergbos is omgehakt. Dit heeft geresulteerd in een hellingafwaartse expansie van 

páramovegetatie, een proces dat regionaal ‘paramización’ wordt genoemd. 

 

In hoofdstuk 3hoofdstuk 3hoofdstuk 3hoofdstuk 3 werd de samenstelling van de páramograslanden in dezelfde reservaten en 

met dezelfde fytosociologische methoden als in hoofdstuk 2 bestudeerd.  De hoogtezones 

van de specifieke plantengezelschappen werden bepaald. Ook indicatoren voor menselijke 

invloed in deze gezelschappen werden bestudeerd. Tussen 3400 en 4000 m hoogte 

werden 100 plots van zonale en azonale páramovegetaties gedocumenteerd. Classificatie 

door middel van TWINSPAN leidde op associatieniveau tot zeven páramogezelschappen, 

die op hun beurt elk in twee allianties (verbonden) clusterden (Diplostephio – 

Calamagrostion en Paepalantho – Oreobolion). Beide behoren op basis van floristische 

samenstelling en bedekkingspercentage tot een orde. Deze orde van Espeletio 

pycnophyllae-Calamagrostietalia effusae verenigt alle zonale horstgraspáramos van het 

onderzoekgebied Guandera en El Angel. Een subpáramovegetatie gezelschap direct boven 

de bosgrens was niet als een structurele zone te onderscheiden; waarschijnlijk door het 

vele branden waardoor in Guandera Biological Reserve een scherpe bosgrens is ontstaan. 

In het Guandera Biological Reserve zijn twee aparte zonale páramogezelschappen 

geïdentificeerd: een bamboe gedomineerd gezelschap in de hoge páramo (Jamesonio – 

Neurolepidetum) en ‘páramo eilanden’ in de zone van het hoogandien bos (Espeletio – 

Diplostehietum). In El Angel  suggereerde de floristische samenstelling van de 

subassociatie Paspeletosum bonplandiani, een horstgraspáramo gelegen tussen 3430 en 

3550 m, dat deze voorkomt op terrein waar voorheen bergbos voorkwam. De 

aanwezigheid van bepaalde taxa in deze subassociatie (soorten van Hydrocotyle, 

Aethanthus en enkele pleurocarpe mossen) is onmiskenbaar een respons op habitat 

verstoring door de mens. 

De azonale páramovegetatie bevat drie plantengemeenschappen op associatieniveau, 

inclusief de eerste melding van Xyris en Oreobolus gedomineerd kussenveen in Ecuador. 

 

In hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4hoofdstuk 4 werd in Guandera Biological Reserve de relatie tussen de recente vegetatie 

en de actuele pollenregen geanalyseerd met de bedoeling de calibratie van de fossiele 

pollenspectra te verbeteren. De aanwezigheid en bedekking van plantengroepen werd 

vergeleken met het aandeel van deze taxa in de pollenspectra verkregen uit moskussens 

en pollenvangers. In de pollenregen werden in totaal 73 pollen taxa herkend. Gemiddeld 

waren er 21 pollentaxa herkend in een vegetatieopname, moskussen of pollen vanger. 

Redundancy analyse (RDA) van de pollenspectra tegen die van de vegetatie (grotere 

vegetatie typen) lieten zien dat moskussens even geschikt zijn als pollenvanger om de 

recente pollenregen te karakteriseren als de speciaal geconstrueerde pollenvangers. 

Pollenspectra van bos, páramo en akkers en weiden konden duidelijk onderscheiden 

worden langs de belangrijkste RDA assen. Dit toont duidelijk aan, dat deze vegetatietypen 
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ook in de pollen records onderscheiden kunnen worden. Het recente pollenspectrum van 

een páramo-eiland in het Andiene bos bleek overeen te komen met het pollenspectrum 

van het omringende bos. Eveneens was het pollenspectrum verzameld in een geïsoleerd 

bos in de páramo overeenkomstig aan de pollen spectra van locaties in de nabij gelegen 

páramo. 

Pollen taxa met wind-verspreide bestuivings syndromen zijn in de pollenspectra van bos 

en páramo overgerepresenteerd. Significante percentages van Clusia (12-33%), Ilex (0.87-

4.5%) en Weinmannia (18-85%) zijn de beste indicators van de locale aanwezigheid van 

bos. Hoge percentages van Puya (0.30-0.88%), Apiaceae (0.25-0.88%), Poaceae (30-70%), en 

Cyperaceae (13-29%) zijn de beste indicators om páramo vegetatie aan te tonen. 

 

In hoofdstuk 5hoofdstuk 5hoofdstuk 5hoofdstuk 5 komt de vegetatieverandering gedurende de laatste 3000 jaar aan de orde. 

Deze periode is voldoende lang om ook de tijd te omvatten zonder menselijke invloed op 

de vegetatie. In het Guandera Biological Reserve werd een 90 cm lange sedimentkern (G15-

II) verzameld in een klein veen op 3400 m hoogte. Dit veen ligt 200 m onder de huidige 

bosgrens. Pollenanalyse toonde aan dat de altitudinale positie van de bosgrens gedurende 

7 verschillende tijdintervallen varieerde: (1) van 7150 tot 6240 kalenderjaar voor heden 

was de bosgrens op ongeveer 3100-3200 m en het klimaat was koel; (2) van 6240 tot 5320 

kalenderjaar voor heden verschoof de bosgrens tot ongeveer 3600 m en het hoogandiene 

bergbos was toen aanwezig rondom dit veen; (3) van 5320 tot 2160 kalenderjaar voor 

heden was de bosgrens op 3600-3650 m en het bergbos bestond voornamelijk uit 

Hedyosmum, Weinmannia, Melastomataceae, Ilex, Scrophulariaceae, en Symplocos; (4) van 

2160 tot 910 kalenderjaar voor heden trok de bosgrens zich lager terug op 3350 m en 

bevond het veentje zich in de lage páramo; (5) van 910 tot 520 kalenderjaar voor heden 

was het koeler en bevond de bosgrens zich op 3250-3300 m; (6) sinds ongeveer 520 

kalenderjaar voor heden stijgt de bosgrens en heeft thans een hoogte van 3600 m hoogte 

bereikt. Gedurende deze laatste periode is landbouw duidelijk aangetoond door de 

aanwezigheid van Rumex. Andere indicaties van verstoring van het veen duiden er op dat 

landbouwactiviteiten van de mens zeer dichtbij gekomen waren; (7) gedurende de laatste 

150 kalenderjaren nam de verstoring door de mens toe. Het is evident dat gedurende de 

laatste 6000 jaar de bosgrens een maximale hoogte van 3650-3700 m heeft bereikt. 

Hiermee is de ‘hoge bosgrens’ hypothese verworpen. Páramograslanden boven 3700 m 

representeren een natuurlijk ecosysteem in het studiegebied. 

 

In hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6hoofdstuk 6 zijn pollensequenties geanalyseerd van twee locaties rond 3800 m hoogte 

in het Guandera Biological Reserve. De 400 m hoogteverschil met de veenkern G15-II laat 

een reconstructie van de vegetatieveranderingen toe vanuit een ander perspectief 

waardoor de betrouwbaarheid van de bosgrensconstructies wordt vergroot. Pollenanalyse 

van de 170 cm lange veensectie G8 op 3810 m hoogte, ongeveer 200 m boven de huidige 
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bosgrens, laat 5 perioden van bosdynamiek zien: (1) van 2880 tot 1370 kalenderjaar voor 

heden was de bosgrens op ca. 3500 m en geïsoleerde bosjes met Asteraceae dwergbomen 

en struiken waren dicht bij de site aanwezig; (2) van 1370 tot ca. 500 kalenderjaar voor 

heden daalde de bosgrens tot ca. 3350 m; (3) van ongeveer 500 tot ongeveer 300 

kalenderjaar voor heden breidde het bergbos snel uit en de bosgrens bereikte ongeveer 

3550 m hoogte in een nat klimaat; (4) van ongeveer 300 tot ongeveer 150 kalenderjaar 

voor heden bereikte de bosgrens ca. 3600 m. Veel struikjes van Dodonaea vormden de 

eerste aanwijzing dat de mens erosie in het landschap veroorzaakte; (5) van ongeveer 150 

kalenderjaar geleden tot heden geven hoge waarden van Rumex pollen aan dat de akker- 

en weidenoppervlakken significant zijn toegenomen. Dit landbouwgebied verving het 

bergbos in de dalen rondom het Guandera Biological Reserve. De bosgrens bleef 

gehandhaafd op ca. 3600 m. De resultaten bevestigen dat gedurende de laatste 3000 jaar 

de bosgrens geen grotere hoogte heeft bereikt dan ca. 3600 m. 

De potentie om de positie van de  bosgrens uit de pollen spectra van een bodemprofiel af 

te leiden werd nagegaan. In het algemeen zijn pollenrecords van bodems niet ruimtelijk 

gebonden aan plaatsen waar depressies in het landschap de vorming van moerassen en 

venen faciliteren. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat pollenrecords van bodems 

over het algemeen een slechte pollenconservering vertonen terwijl bioturbatie de 

chronostratigrafie in de bodemsequentie uitvaagt. Pollenanalyse van de 70 cm diepe 

bodemmonoliet G7, verzameld op 3820 m hoogte, vertoonde gedurende de laataste 3000 

jaar een continue aanwezigheid van páramovegetatie. Páramovegetatie veranderde wel van 

samenstelling en er is een aanwijzing van een dynamisch boseiland in de páramo bij de 

G7 locatie. Omdat het pollensignaal geheel locaal van aard was liet dit bodemprofiel niet 

toe om de positie van de bosgrens in te schatten. Echter, de contiunue aanwezigheid van 

páramovegetatie op 3820 m bevestigde weer dat de ‘hoge bosgrens’ hypothese in dit 

onderzoekgebied niet correct is en dat de páramo vegetatie hier een natuurlijk 

ecosysteem betreft. 

 

In hoofdstuk 7hoofdstuk 7hoofdstuk 7hoofdstuk 7 is een synthese van de resultaten gepresenteerd. Een hoofdconclusie van 

de resultaten in dit proefschrift, en van de resultaten van andere proxies onderzocht in 

dit onderzoekprogramma, is dat er een ‘baseline’ onderzoek nodig is voordat maatregelen 

als bebossing worden uitgevoerd. In het kader van het internationale Kyoto Protocol zijn 

grote gebieden in de noordelijke Andes bedekt met bosplantages om koolstofdioxyde vast 

te leggen.ter compensatie van koolstofemissies elders in de wereld. Het gebruik van 

exotische boomsoorten, zoals Mexicaanse den en Australische Eucalyptus, maakt het 

mogelijk om boven de natuurlijke bosgrens plantages aan te planten. Bosplantages tot een 

hoogte van 3650 m kunnen beschouwd worden als een vorm van herbebossing met als 

doel bodemerosie en de schadelijke gevolgen van landslides te reduceren. Bossen met 

exotische soorten zouden niet boven 3650 m moeten worden aangelegd omdat daarmee 

een divers ecosysteem met grote economische waarde wordt vernietigd. 


