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Samenvatting 
 
Het landschap in Zuid Portugal wordt gedomineerd door een 
landsgebruiksysteem met kurkeik (Quercus suber L.) als belangrijkste 
boomsoort. Dit gebied herbergt tevens het grootste kurkeikenhabitat in de 
wereld. Het kurkeik landsgebruiksysteem is ontstaan door een combinatie van 
langdurige ecologische en landgebruiks-dynamiek die het landschap hebben 
gevormd. In sommige gevallen heeft overexploitatie echter geleid tot 
bodemdegradatie en erosie en tot een gebrekkige natuurlijke verjonging van 
kurkeik. Gedegradeerde gebieden worden vaak begroeid en later gedomineerd 
door rotsroos (Cistus spp.). De zo ontstane vegetatie blijkt zeer persistent en kan 
worden beschouwd als een vroege successiefase van het oorspronkelijke bos. 
Traditioneel werd sucessie vaak gezien als een lineair process, maar nadere 
analyse van verscheidene ecosystemen wijst erop dat er verschillende 
persistente alternatieve vegetaties kunnen voorkomen in een gebied, vooral na 
verstoring. Het bestaan van alternatieve stabiele vegetaties veroorzaakt 
discontinue reacties op verhoogde verstoring die vaak moeilijk ongedaan te 
maken zijn. 
 
In dit proefschrift stel ik de hypothese dat kurkeikenbos en Cistus-gedomineerde 
vegetatie twee alternatieve stabiele vegetatietypen zijn, die niet of nauwelijks 
veranderen bij uitblijven van menselijk ingrijpen. Cistus-vegetatie kan worden 
gezien als een alternatief met een lagere biomassa voor de meest 
gedegradeerde en droogste gebieden. Ik verwacht verder dat overexploitatie een 
feedbackmechanisme in werking heeft gezet dat leidt tot een afname van de 
natuurlijk regeneratie van kurkeik en, op lange termijn, zal leiden tot het ontstaan 
van een persistente struikgedomineerde vegetatie, waar de vestiging van kurkeik 
zaailingen wordt bemoeilijkt, vooral onder droge condities. 
 
In hoofdstuk 1 geeft ik een algemene inleiding met de hypothesen en 
doelstellingen van het proefschrift en beschrijf ik kort de ontstaansgeschiedenis, 
ecologie, het beheer en de sociaaleconomische aspecten van het kurkeik 
landgebruiksysteem in Portugal. Tevens wordt er aandacht besteed aan de 
algehele veerkracht van het systeem. 
In hoofdstuk 2 worden de vegetatieveranderingen op landschapsniveau 
geanalyseerd en beschreven. Het kurkeiklandschap van het onderzoeksgebied 
wordt voorgesteld als een mozaïek met fragmenten van vier belangrijke 
vegetatietypen, te weten: 1) kurkeikbos (meer dan 100 bomen/ha, zonder beheer 
van de ondergroei); 2) kurkeiksavannes (40 tot 100 bomen/ha, met beheer van 
de ondergroei); 3) struikvegetatie gedomineerd door Cistus soorten.; 4) en 



grasland gedomineerd door eenjarige kruiden (zowel oorspronkelijke als 
verbeterde weilanden). Ik gebruikte luchtfoto’s gemaakt over een periode van 45 
jaar (1958-2002) om de persistentie en transitiesnelheid tussen fragmenten van 
de verschillende vegetatietypen te kwantificeren. Met behulp van logistische 
regressie werd de vegetatietransitie gerelateerd aan topografische aspecten 
(oriëntatie en helling) en brandgeschiedenis. In hoofdstuk 2 laat ik zien dat door 
Cistus gedomineerde vegetatie, gedurende de 45 jaar, de meest persistente 
fragmenten in het onderzoeksgebied vormt en dat het in areaal is toegenomen 
ten koste van de andere vegetatie fragmenten. Kurkeikenbos was ook persistent 
maar, in tegenstelling tot de struikvegetatie, was er een afname in areaal sinds 
1985. Savanne en grasland waren minder persistent. Hoofdstuk 2 laat zien dat 
bosbranden na 1985 de transitie van bos-naar struikvegetatie bevorderden en 
bijdroegen aan de instandhouding van struik fragmenten, vooral op zuidelijke 
hellingen. Cistus-soorten zijn vuur-resistent en fysiologisch goed aangepast aan 
droogte. Zodoende wordt hun persistentie ondersteund door een positief 
feedback mechanisme, veroorzaakt door terugkerende bosbranden, vooral op 
zuidelijke hellingen, waar de condities droger zijn en meer limiterend voor de 
verjonging en overleving van kurkeik. Bossen persisteren langer op 
steilerehellingen, waarschijnlijk omdat ze daar minder toegankelijk zijn voor 
menselijk ingrijpen. 
 
In hoofdstuk 3 worden de veranderingen in typen vegetatiefragmenten op lokale 
schaal geanalyseerd en beschreven door middel van het kwantificeren van de 
mechanismen die kurkeikverjonging tegengaan in de verschillende typen 
fragmenten. Door gebruik te maken van zowel veldstudies als experimenten 
kwantificeerde ik de natuurlijke regeneratie, de productie, verwijdering, 
verspreiding, overleving en kieming van zaden, als ook zaailingvestiging en -
overleving voor de drie dominante vegetatietypen in het onderzoeksgebied; 
kurkeikenbos, kurkeiksavanne en Cistus-gedomineerde struikvegetatie. De vier 
voornaamste beperkingen voor de natuurlijke verjonging van kurkeik (namelijk 
aanwezigheid van zaadbronnen, en beperkingen voor verspreiding, kieming en 
vesting) waren aanzienlijk sterker in struikvegetatie dan in eikenbossen en 
eikensavannes, waardoor de verjonging van kurkeik in struikvegetaties op 
verschillende manieren belemmerd wordt. Schaarste aan zaadbronnen en het 
mislukken van vestiging van zaailing bleken de voornaamste beperkingen voor 
de verjonging in struikvegetatie fragmenten. De bevindingen van hoofdstuk 3 
verklaren de persistentie van de fragmenten van de met Cistus gedomineerde 
struikvegetatie. Door ernstige beperkingen op de kurkeikverjonging gedurende 
de eerste levensstadia wordt de successie geremd en komt hergroei van het 
oorspronkelijke bos niet tot stand, Hoewel de beperkingen voor natuurlijke 
verjonging even sterk zijn in bossen en in savannes, was de overleving van 
zaailingen aanzienlijk lager in de volle zon dan in de schaduw van bomen, wat 
suggereert dat bossen betere omstandigheden voor de vestiging van zaailingen 
bieden dan de savannes. Waarschijnlijk vergroot de zomerdroogte de 
zaailingsterfte in de daarop volgende jaren.  
 



In hoofdstuk 4 evalueer ik de overlevingkans en de factoren van invloed op de 
overleving van kurkeik 18 maanden na een grote bosbrand in het 
onderzoeksgebied, met speciale aandacht voor de kurkexploitatie. In dit 
hoofdstuk wordt aangetoond dat vuurbestendigheid van het kurkeikenbos sterk 
wordt bepaald door het gevoerde beheer. De kans op overleven was 84% en de 
belangrijkste factoren van invloed op overleving werden sterk bepaald door het 
beheer van het kurkeikenbos en de kurkextractie. Bomen waarvan de kurkschors 
recent was geoogst, bomen met een dunne schors en bomen met een grote 
diameter (en waarvan relatief vaak schors is geoogst) hadden een agere 
overlevingskans. Overleving nam ook af met de hoogte van verbranding van de 
stam (een indicator van vuurschade). Verder werd gevonden dat de overleving 
van gestripte kurkeiken lager was op de drogere zuid-tot oost-georiënteerde 
hellingen. Zodoende lijkt het dat de combinatie van terugkerende branden en de 
hellingsrichting verantwoordelijk is voor de lagere overlevingskans van kurkeiken 
na een initiële bosbrand, daar een fysiologisch gestresste boom vatbaarder is 
voor vuur. Op basis van deze inzichten werd er een overlevingsmodel ontwikkeld 
voor gebruik door beheerders bij de identificatie van gebieden die vatbaar zijn 
voor toekomstige branden en waar de vuurpreventie cruciaal is. 
 
In hoofdstuk 5 wordt het kurkeikenlandschap gezien als een sociaal-economisch 
systeem waar de transities tussen vegetatiefragmenten verklaart worden door 
een combinatie van beheer en biofysische variabelen. Ik gebruikte interviews met 
landeigenaren om informatie te verzamelen over beheerspraktijken en 
individuele opvattingen van grondbezitters, en dit te combineren met de 
biofysische variabelen uit hoofdstuk 2 (brand, hellingsoriëntatie en expositie). 
Transities tussen vegetatie fragmenten werden gegroepeerd als 
kurkeikpersistentie (behoud of toename van boombezetting) of het gebrek aan 
kurkeik persistentie (afwezigheid of afname van de boombezetting). Logistische 
regressie werd gebruikt om de invloed van de verzamelde biofysische-en 
beheervariabelen op de transities tussen vegetatiefragmenten gedurende 45 jaar 
(1958-2002) in kaart te brengen. Het beste model omvatte zowel biofysische als 
beheervariabelen en liet zien dat de persistentie van kurkeik waarschijnlijker is in 
gebieden waar voor 1975 geen beheer van de ondergroei en geen aanplant van 
kurkeik heeft plaatsgevonden, bij het uitblijven van bosbranden, en op steilere 
hellingen. Er werd gevonden dat meer dan de helft van de landeigenaren er 
traditionele overtuigingen op na hielden die tegenstrijdig zijn met de huidige 
wetenschappelijke kennis, hetgeen suggereert dat de opvattingen van eigenaren 
van dit landgebruiksysteem de besluiten omtrent het beheer beïnvloeden en het 
natuurlijk herstel van het bos tegenwerken. Ik constateer dat het gedrag van 
landeigenaren in het onderzoeksgebied is geconditioneerd door het idee dat hun 
bedrijven te klein zijn en dat verdere verbetering door middel van investering niet 
rendabel zou zijn. Daarom vermijden eigenaren verdere investering en zien in 
het uiterste geval af van enig actief beheer. 


