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Vermaat en de Roos (2008) plaatsen een aantal wetenschapsfilosofische kanttekeningen bij het bedrijven
van wetenschap in het algemeen die wij in grote lijnen kunnen onderschrijven. Voor zover ze specifiek betrek
king hebben op ons onderzoek naar zelforganiserende patronen in het landschap‚ zoals recent gepubliceerd in
LANDSCHAP (Dekker et al.‚ 2007)‚ geven we in dit artikel een weerwoord.
Ons onderzoek laat zien dat er een algemeen mechanisme
aan de zelforganiserende patronen ten grondslag ligt, namelijk de schaalafhankelijke terugkoppeling. Turing beschreef dit mechanisme al in 1953 (Turing, 1990). In een
artikel dat in maart in het tijdschrift Trends in Ecology and
Evolution verschijnt (Rietkerk en Van de Koppel, 2008),
geven wij een uitgebreidere documentatie van zelforganiserende patronen in ecosystemen en zetten wij uiteen hoe
wij denken dat dit werkt.
Wij zijn het met Vermaat en de Roos (dit nummer) eens,
dat modellen nooit een bewijs zijn voor het optreden van

Foto Harry van Oosterhout‚
www.bvbeeld.nl. Detail van
groene bloemkool.

48

Landschap

een bepaald mechanisme. Anders dan wat Vermaat en de
Roos suggereren, is het onderliggende proces van een
aantal landschapspatronen overigens wel degelijk geïdentificeerd (Valentin et al., 1999; Gascoigne et al., 2005; Van
de Koppel en Crain, 2006). Het gaat erom dat een model,
indien geloofwaardig, moet worden gefalsificeerd, voordat we het kunnen vervangen door een nieuw model. Zolang dat niet het geval is houden we het oude model aan.
In ons onderzoek zijn wij erop gericht onze modellen te
falsificeren. Wij confronteren onze modellen voortdurend met nieuwe data en passen ze daarop aan (Eppinga
et al., in review; Kéfi et al., 2007). Wij zullen de eersten zijn
om onze modellen te verwerpen indien die worden gefalsificeerd. Tot nu toe is dat ons en anderen niet gelukt. Hoe
moeilijker het is om een model te weerleggen en hoe meer
onderbouwing ervoor is, hoe geloofwaardiger het model.
Bij dit alles geldt het principle of parsimony: voor die verklaringen die nog niet kunnen worden uitgesloten geldt dat
de eenvoudigste verklaring het elegantst is.
Het is altijd goed om met geloofwaardige alternatieve
hypotheses te komen. Vervolgens dienen ook deze alternatieven te worden gefalsificeerd. De modellen die Vermaat en de Roos (dit nummer) als alternatieve modellen
presenteren, namelijk die van Klausmeier (1999) en Von
Hardenberg et al. (2001) zijn in werkelijkheid geen alternatieven, omdat hetzelfde mechanisme is gemodelleerd.
Verder stellen Vermaat en de Roos dat de empirische ondersteuning voor het bestaan van alternatieve toestanden
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en predator-prooi cycli mager is. Deze fenomenen zouden
net zoals zelforganiserende patronen generieke uitkomsten van modellen zijn. Wij willen hierbij aantekenen dat
altijd het principe geldt: absence of proof is no proof of absence.
Maar interessanter is het nog om vast te stellen dat de empirische onderbouwing voor het bestaan van zelforganiserende patronen zeer snel toeneemt (proof of presence). Dit
geldt niet alleen voor droge ecosystemen, hoogveengebieden en mosselbanken (Dekker et al., 2007), maar ook
voor savannes, koraalriffen, alpine bossen, slikplaten en
wetlands (Rietkerk en Van de Koppel, 2008).
Ons onderzoek laat niet alleen zien dat zelforganiserende
patronen in ecosystemen een lust voor het oog zijn, maar
wijst er ook op dat deze patronen voorspellende waarde
hebben wat betreft plotselinge, onomkeerbare veranderingen in ecosystemen (Rietkerk et al., 2004, Kéfi et al.,

2007). Onze algemene hypothese is dat daarmee hysterese
in het landschap kan worden opgespoord. Het belang van
dit idee wordt duidelijk steeds meer onderkend (Strange,
2007; Solé, 2007). Wij denken dat het nader bestuderen
van de patronen meer inzicht en begrip zal opleveren
aangaande het niet-lineaire gedrag van ecosystemen.
Dat is van belang in het licht van klimaatverandering en
de voortdurende invloed van de mens op ecosystemen.
Daarmee hopen we bij te dragen aan het voorspellen van
dergelijke veranderingen en aan de kennis over maatregelen om gewenste veranderingen in ecosystemen teweeg te
brengen dan wel ongewenste tegen te gaan.
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