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1

HET EROSIESTUDIEPROJECT ZARAGOZA

1.1

Problematiek van de erosie

Bodemerosie betekent voor een deel van de wereldbevolking een directe ondermij
ning van hun bestaansgrond. Volgens KOVDA (1977) zal van het huidige landbouw
areaal de komende 25 jaar nog een tiende deel verloren gaan als gevolg van bo
demerosie. Erosieonderzoek en -bestrijding is dus van het allergrootste belang.

Bodemerosie is het snel verdwijnen van voor de plantengroei belangrijke grond,
onder invloed van water of wind en ten gevolge van menselijke ingrepen die het
natuurlijke quasi-evenwicht tussen bodemvorming en -erosie verstoren. Geologische
erosie is zo oud als de wereld zelf, maar anthropogene erosie zo jong als de
landbouw. Door de toenemende bevolkingsgroei van de laatste eeuw bevindt het
erosieproces zich in een versnelde fase. Meer mensen gebruiken meer landbouwgrond,
wat tot gevolg heeft dat men marginale gebieden, als steile hellingen en erosiegevoelige gronden, in gebruik moest nemen. Deze marginale gronden zullen sneller
door erosie aangetast worden dan de betere gronden, dus het erosieproces zal
zich nog verder versnellen, indien geen maatregelen worden getroffen.

1.2

Doelstellingen van de Stuurgroep Erosie

De ernst van het erosieprobleem maakt het noodzakelijk dat de Landbouwhogeschool
onderwijs geeft en onderzoek verricht op dit gebied. Vele studenten zullen er
in hun latere werk mee te maken krijgen. De vakgroepen die daaraan een belang
rijke bijdrage leveren (Bodemkunde & Geologie, Bosteelt, Cultuurtechniek, Weg
en Waterbouwkunde en Irrigatie) hebben een aantal activiteiten op dit gebied
gebundeld via de Stuurgroep Erosie.
De stuurgroep organiseert ten behoeve van onderwijs en onderzoek erosiestudiepro
jecten. Tot nu toe heeft de stuurgroep drie van deze projecten gerealiseerd in
Spanje in samenwerking met de Bodembeschermingsdienst (Servicio de Conservación
de Suelo, S.C.S.) van het Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
Bij elk project werd een gebied, variërende van 600 tot 2000 ha door de deelne
mende vakgroepen vanuit hun eigen vakgebied geïnventariseerd op fysische, biotische, landbouwkundige en sociaal-economische factoren, waarna gezamenlijk en
kele alternatieve erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen werden opge
steld, die overigens niet primair op realisatie waren afgestemd.
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1.3

Doeleinden van het Erosiestudiepro.jeet Zaragoza

In tegenstelling tot de voorgaande projecten, wil het huidige erosiestudieproject
Zaragoza zich niet alleen bezig houden met de synthese van erosiebestrijdingsen bodembeschermingsplannen, maar ook met de analyse van het erosieprobleem.
Verwacht wordt, dat de aldus verkregen diepte en meer gedetailleerde kennis van
de erosieproblemen een betere basis zullen geven voor de erosie-elementen in
het onderwijs van de participerende vakgroepen, terwijl doctoraalstudenten die
bijzondere belangstelling hebben voor het vakonderdeel erosie, in het onderzoek
kunnen worden betrokken.
De algemene doelstellingen van dit meerjarig onderzoek zijn:
1. Verwerven van inzicht in de samenhang tussen oorzaken, werkingen en gevolgen
van de watererosie.
2. Creëren van mogelijkheden voor studenten om deel te nemen aan een concreet
erosie-onderzoek.
3. Leveren van een bijdrage aan de oplossing van erosieproblemen, b.v. in de
vorm van methodologisch onderzoek.
4. Bijdragen aan de evaluatie van in het verleden genomen erosiebestrijdingsen bodembeschermingsmaatregelen.
5. Het verkrijgen van praktische ervaring in het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, waarin landbouwkundige, bodem- en bosbouwkundige, civiel- en cultuur
technische en sociaal-economische aspecten zijn geïntegreerd en waarbij theorie
en praktijk op elkaar worden afgestemd.
Het opstellen van deze plannen heeft vooral een didactische waarde. De plannen
zijn niet bedoeld als definitieve erosiebestrijdingsplannen en .zullen dan
ook niet als zodanig worden gepresenteerd.

1.4

Gebiedskeuze

Bij de keuze van het onderzoeksgebied heeft de stuurgroep zich laten leiden door
een aantal praktische overwegingen; in aanmerking komende gebieden moesten vol
doen aan de volgende eisen:

/

a. Het moet een gebied zijn met versnelde erosie.
b. Landboukundig moet het belangrijk zijn.
c. De deelnemende vakgroepen moeten de mogelijkheid hebben hun specifieke kennis
toe te passen, te verdiepen en uit te breiden.
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d. Het neerslagpatroon moet een redelijk betrouwbare mogelijkheid bieden van
regelmatige metingen van de erosie.
e. Het gebied moet liggen in Europa of Noord-Afrika in verband met bereikbaarheid
en reiskosten.
f. Samenwerking met de plaatselijke instellingen (Instituten, Universiteiten)
moet gegarandeerd zijn.

In overleg met de Bodembeschermingsdienst te Madrid werd als projectgebied de
provincie Zaragoza gekozen; de Miocene depressies daarin lijden in ernstige mate
aan erosie. Twee onderzoeksgebieden werden geselecteerd, het ene nabij Ejea de
los Caballeros, het andere nabij Catalayud (Fig. 1.1).

Fig li

Ligging van project. en onderzoeksgebieden.

De problematiek van het onderzoeksgebied bij Ejea is nogal specifiek (probleem
van tunnelerosie), terwijl in het gebied bij Catalayud de erosieproblemen veelvormiger zijn (geul-, ril- en laminaire erosie), het landgebruik veel gevarieerder
is, de geologie en de bodem interessanter zijn en het reliëf meer uitgesproken
is. Om die redenen is besloten het hoofdaccent van het onderzoek te leggen op
het onderzoeksgebied bij Catalayud.
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In dit gebied, ter grootte van ongeveer 10000 ha, is een zo representatief moge
lijk proefgebied geselecteerd, bestaande uit het stroomgebied van de Arroyo de
Valdearaargos, waarop het onderzoek zich concentreert.
Het onderzoeksgebied van Ejea zal in 1982 ruimer aandacht krijgen dan tot nu
toe is gebeurd.

1.5

Samenvatting van de werkzaamheden tot en met 1980

Een uitgebreider overzicht van de verrichte werkzaamheden wordt verkregen wan
neer men de voortgangsverslagen van 1979 en 1980 er op naslaat. Bovendien worden
vrijwel alle deelonderzoeken afgesloten met een verslag, waarvan de titels en
auteurs vermeld staan op de laatste pagina's van dit verslag. Tot en met december
1980 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd of studies verricht:
Vakgroep Bodemkunde en Geologie:
gedetailleerde bodemkaart van het proefgebied;
beschrijvingen van profielkuilen in een toposequentie-reeks;
regionale verkenning met behulp van satellietbeelden.
Vakgroep Bosteelt:
aspecten van herbebossing in de provincie Zaragoza;
teeltkundige en technische aspecten van herbebossing, vooral op terrassen;
successieproefperken in open steeneikenbos;
inventarisatie van afstromingsproefperken;
Vakgroep Cultuurtechniek:
installatie van drie pluviografen in proefgebied;
voorlopige landgebruikskartering;
inrichting van zes afstromingsproefperken;
regensimulatie- en spaterosiemetingen;
wegenkaart van het proefgebied;
invloed van erosie op de opbrengst van een zestal wijngaarden;
beschrijving van de erosiebestrijdende en waterconserverende maatregelen die
de bevolking vroeger nam;
opzet voor een landevaluatie;
erosiekarteringen.

'
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Vakgroep Weg- en Waterbouwkunde en Irrigatie:
bouw en installatie van meetapparatuur bij drie duikers om het debiet van
erosiegeulen te registreren;
installatie van een automatische monsternarae-apparaat, om slibgehaltes in
het debiet door een van de duikers te kunnen meten (nog geen resultaten);
afvoermetingen en slibgehaltebepalingen;
landmeetkundige opname van geulkoppen en erosieverschijnselen.
Gastvakgroep Landmeetkunde:
paspunten bepaald, aan de hand waarvan een luchtfotoserie gevlogen is in no
vember 1979. De luchtfoto's beslaan het hele proefgebied plus een strook met
bos erbuiten.
detailopnamen voor geuldelen, de "Vago" en proefperken.
Gastvakgroep Boshuishoudkunde
verkenning op het gevied van sociaal-economische aspecten van de erosie.
Gastvakgroep Vegetatiekunde
inventarisatie van de flora, resulterend in een herbarium, een kaartsysteem
en een fotocollectie.

In 1981 zijn de onderzoeken uitgevoerd, die in dit voortgangsverslag samengevat
zijn. Fig. 1.2 geeft een overzicht van het onderzoeksgebied met ^aar^p aangegeven
de locaties van verschillend^ s^u^ie-objecten.
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Fig. 1.2

Ligging van de verschillende studie-objecten in het onderzoeksgebied
bij Calatayud.

SAMENVATTING VAN DE WERKZAAMHEDEN VERRICHT IN 1981

Intermezzo

EL P A I S , miércoles 10 de junio de 1981
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El 25% de la superficie national siifrc problemas de erosion

El sureste espanol, banco de pruebas mundial
en la lucha contra la desertización
FSPPRASZ \ ROORIGITZ

111 * u e l o , b a s e d e l c q m h b r t o
ecolôçtco del pianeu. sc ha ido dcgradando lenta pero inexorablemenie. El set humano parece haber
olvidado que la lierra es un organismo vtvo que précisa de muchos
siglos para formarse y obtcner su
estructura. porosidad y materia
orgàmca. Cuatrocientos aftos.
a p r o x i m a d a m e n t e . n e c e s i t a la N a turaleza para format un solo
c c m i m c t r o c u a d r a d o d es u c l o .
T o d a la z o n a d e l M é d i t e r r a n é e ,
en J que sc encuentra encl.ivada
Espaiia, présenta también un alar
mante riesgo de desertización pro
gressa. Tampoco hay que olvidar
los mmensos desiertos rusos, oue
ocupan aproximadamente unos
do<cientos miilones de hectâreas.
ni l a s g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e t i c rras àridas de Arizona, Nuevo
México y Fénix. en Estados UniJos. La realidad es que el mundo,
en générai. sufre graves orobiemas
Je erosion, que provocan no solo
la Jesirucción del equilibno
ecológico. sino tamoién la disminución de los terrenoj cultivables
y. c o n s e c u e n t e m e n t e . l a e s c a s e z d e
aumenio».
E i e n 1 9 7 0c u a n d o s e c o m i e n z a a
tener en cuenia este problema a
nivel mundial. Segùn losexpertos,
en aquel arto las tierras âridas ocupaban un tercio de la superficie
terrestre. En 1977, durante la con
ference sobre desertización, organizada en Nairobi por lasNaciones
Unidas, se planteô de nuevo el
p r o b l e m a a n t e l a u r g e n c i a d e bus«
cur soluciones para paliar los efectos d e l a e r o s i ó n . U n o d e l o s d a i o s
mas espelumarues fue el hecho de
que en los ùltimos cincucnta artos
ei mundo ha perdido un total de
superficies cultivables igual a la
extension del Cono Sur amencano.

Màsdei 25^ de la superficie total espaflola. un equivalente a 13.034.000 hectâreas. sufre gra
ves fenômeno* de erosión. Otros 13 923.000 hectâreas se encuentran en un proceso de ero
s i o n m o d e r n d a . q u e p o d r i a p a s a r a s e r g r a v e si n o s e a c t u a c o n u r g e n c i a . D e n i r o d e l t e r n t o r i o
nacional existen. ndcmâs. zonas como las de Aimcria. enclave del ùnico desierto europeo,
q u e a l c a n z a n u n g r a d o d e e r o s i ó n d e l 7 2 . 2 ^ d e s u s u p e r f i c i e . S i n e m b a r g o , e t s u r e s t e e s p a f t o l hrt
sido seicccionado como banco mundial de pruebas para el'programa de lucha contra la
desertización. un fenómeno cada d u mas expandidoenel mundo.

I

Cinco siglos de desforesución
En poco m i s de cinco siglos, Espana h a sufrido una desforestación
tan intensa que cuesta creer q u e
alguna vez nuestro pais ealuviera
tan eubierto d e bo*ques para que,
c o m o d e c i a el h t s i o r i a d o r
Estrabôn, «una ardilla pudiera
t r a s l a d a r s c d e s d e los m o n t e s
c a n t a b r o s y p i r e n a i c o s h a s t a la
v e r t i e n t e m e r i d i o n a l d e la
Peninsuta, sin tocar el suelo*.
El proceso devastador que ha
transformado nuestro suelo obed c c e , e n p r i m e r l u g a r . a la c o n j u n eion de una serie de faciores
hiiióricos y culturales: las guerras;
las leyes de la Mesta, por las que ei
g a n a d o p a s ó a s e r et b i e n m à s i m -
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ÂlCAftOÛ MANTiN
ta «fotión aiacta ai 72.2% d* la provineia da Atmaria. donda, no obatanta. ta llavan a cabo aiparianciaa muy
rantablaa da agricultura avaniada.

portante y se arrasó gran cantidad
d e tK)>qucs p a r a c o n v « r u r t o s e n t e rrenos de pastoreo; la politica na
val o i p a i i o l a . q u e n e c e s i i a b a g r a n 
des cantidades de madera para la
construtción ^e barcos o la mala
aplicación de las leyes de desamortización de Mendizàbal,
e n t r e o t r a sc a u s a s .
El hombre ha inlluido también
de maneru déterminante en el pro
ceso. La progresiva esquilmación
q u e h a h e c h od e l s u e l o a l o l a r g o d e
los siglos, el pastoreo abusivo, la
mala utilization de lai labores del
c a n i p o , la t a l a m c o n t r o l a d a d e e x tensas superficiesforestales, los incendios, la falta de medidas de
protección y un largo etcetera de
acciones irresponsables han llevad o a E s p a n a as e r u n o d e tos paises
europeos con mayor indice de
desertización.

El proyeeto Lucdeme
A n t e l a ï i t u a c i ó nd e n u e s t r o p a i s ,
diversos orgunismos mundiales,
entre los que se encuentra la Unes

co, plantearon la posibilidad de
Itevar a cabo en nuestro terruono
un plan de lucha contra la deser
tización. Para ello se eligieron las
provincial de Almeria, Granada y
M u r c i a , p o r s e r l a w>na m à » a f e c t a da. Este proyeeto. denominado
Lucha Contra la Desertización
dei Mediierràneo (Lucdeme). pré
tende hacer de estas provincial un
campo de experimentación para la
defensa y récupération de suelos
erosionados Los avances que se
obiengan en este giganie*co labo
ratório podrân ser utilizado^ en
otro* zonas del tcrrttorio e^panol,
asi c o m o e n n u m e r o s o s p a i s e s d e l
Tercer Mundo afectadoi del nmmo problema.
La erosión avanzaen progresión
geométrica; es decir, cuanto màs
castigado y menos poblado de vegetación esti un terreno, mayor es
el riesgo dedesertización. Las masas vegetales actùan como escudos
protectores del suelo Trente a la
erosión hidrica y eólica. Una gota
de lluvia, al caer sobre un suelo
desnudo, levanta particular de tic-

rra hasta una aliura de sesenta
centimetros en un radio de novenla.
Pero la erosión del agua no ter
mina aqui: al no encontrar resistencia vegetal o artificial, las precipitacioncs se deslizan por el terre
no. arrastrando la tierra que las
gotas de lluvia han removtdo previamente. A tal grado llega la
cuantia de este arrastre de tierra
que, en ocasiones, pone en petigro
la suuacion de los embalses a causa
de los aterramienios. En 35 cuencas alimentadoras de los rios espaftolcs, el Icona registró una dcgradación superior a 4.000 toneladas por kilómetro cuadrado
y a n o ; e n 128, l a d e g r a d a c i ó n o s c i l ó
entre las 2.000 y 4.000 toneladas, y
solo en veintidós cuencas se
o b s e r v ó u n ad e g r a d a c i ó n i n f e r i o r a
l a s m i l t o n e l a d a sa l a n o .

Escudo vegetal
« Tresesiratos fundamentales
componen el escudo vegetal del
suelo: la alfombra vegetal, com-

puesta por liquenes, césped y
gramincas en general, los arbustos
y matorrales, que son la base del
icrcer estrato. y los ârboles. La especie arhórea màs apreciada y que
aprovecha mejor el suelo en el que
s e a s i e n t a e s la e n c i n a . S i n e m b a r 
go, la recuperactón de terrenos
erosionados comienzacon la plantación de alguna de las diversas
cspecies de pino, mâs duras y resis
tentes Trentt a situaciones extremas.
El s u r e s t e e s p a r t o l p r é s e n t a t o d o
el muestrano posible de terrenos
e r o s i o n a d o s , to q u e s e d e b e p n n e t palmente a sus caracteristicas
climàucas y topogrâficas. Sus
desniveles de terreno son realmen:c importâmes, con alturas mâxim a s d e h a s t a 1.000 o 2 . 0 0 0 m é t r o s ,
para pasar en la cuenca mediterrânea ai nivel del mar. El clima
es fundamentalmente càlido, con
preciptiaciones escasas e irregulä
res, q u e p u e d e n Degar a d e s c a r g a r
en un mes el equivalente al 50% del
total d e lluvia consideradoc o m o la
media anual.
Los culiivos agricolas. por otra
parte, constituyen un aspecto fun
damental del proceso. Los expertos
afirrnan que «la tierra ha de ser
explotada hasta el mâximo, nunca
màs» Los cultivos rutinanos, la
piantación de irboles, sobre todo
frutales, de los que existen en Espafia 4.S millones de hectâreas.
lendria que realizarse en terrenos
horizontales, nunea en ias laderas
d e los m o n t e s .
ütra practica que comienza a
generaluarse es el aterrazado de
los c u l t i v o s . S e t r a t a d ec o n s i r u i r l a s
llamadas ttrruias y caballones, especie de escalones de tierra que
l'renan la i u e r z a d e l a s e s c o r r e n t i a s .
Asimismo, dentro del proyeeto
Lucdeme, se trata de proporcionar
a l a g n c u l t o r lo» m e d i o s d e a y u d a

ueec^ariob.

Otra practica aconsejada en es
tas z o n a s s o n l o sc u l t i v o s r o t a t i v o s y
fraccionarios. Los primero» alternan la espccie culiivada en el licmpo y proporcionan, ademâs de un
enriquecimiento del suelo, una
protección contra determinadas
p l a g a s . L o ss e g u n d o s s e a l t e r n a n e n
el espacio; es decir, se siembran
franjas de trigo o cereales, alternandu con plantas forrajeras. Esta
medida frena la vetocidad del agua
y aminora, por tanto, la erosión
iiidrica.
Para u^os agricolas. los verlido»
de agua^ residualeshan de atenerse
a una serie de normas sanitanas y
condiciones de *uelo que exigen un
trutanuento prevto antes de ser
ulitizadas. Mediante estas prâcticas seeliminan posibles sustaiicias
perjudiciales del agua. de acuerdo
a tas normas sanitarias del pais. Se
c o n s e r v a n , s i n e m b a r g o , lo» c o m 
ponenten orgânico» del liquido,
que proporcionan al suelo mayor
riqueza.
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SAMENVATTING VAN DE WERKZAAMHEDEN VERRICHT IN 1981

2.1

Chronologisch overzicht van de veldwerkzaamheden

Naam

Tijdvak

Activiteiten

Vakgroep Bodemkunde en geologie
M. Mulders

September

Begeleiding studenten

W. van Diest

September

Bodemkaart sleutelgebieden A & B,

J. Rom Colthoff

September

Aggregaatstabiliteitsproeven

D. Nota

September &

Begeleiding studenten

November
Juli

Sedimentologisch vooronderzoek

H. de Brouwer

September &

Hydrogeologisch onderzoek

I. Supit

November

M. Raasveldt
M. Raasveldt

T. Meyers

Vakgroep Bosteelt
J. Boerboom

Augustus

Begeleiding studenten

R. Busink

Juni/Juli

Vegetatiekundig onderzoek

A. Brader

Augustus &

Onderzoek in open steeneikenbos en

J. Kuyper

September

Pinus halepensis-opstanden

Vakgroep Cultuurtechniek
W. Spaan

Februari

Controle en herstel meetapparatuur

Juli

Controlewerkzaamheden en begeleiding
studenten

L. Eppink

J. Meijer

Mei &

Organisatorische en contactuele

October

werkzaamheden. Begeleiding studenten.

}Mei/Juni

R. Wouters
T. Vollebergh
W. Beekman
J. Vierhout

Methodologisch onderzoek van actuele
erosiekarteringen

Juli

Statistisch onderzoek van meteo-gegevens

^Oktober

Onderzoek van terrassen

Vakgroep Weg- en waterbouwkunde en irrigatie
C. van der Linden

Januari &

D. Meindertsma

Februari

D. Meindertsma

Controle en herstel van installaties

}Oktober

Installatie van sedimentvangers

C. Nagtegaal

^Augustus &

Afvoer- & sedimentmetingen,

C. Huibers

September

inventarisatie sleutelgebied B

£. Stamhuis

September

Begeleiding studenten

F. de Klerk

Fysische geografie, Universiteit van Amsterdam
J. Gerits

October/

Detailonderzoek en bodembeschermingsplan

F. Puteray

November

sleutelgebied A

2.2

Overzicht van de kartografische werkzaamheden

2.2.1

9YSE5ï£k£_Y25_kS£_ÏÏS:ickikbare materiaal

In de loop van het project is vrij veel kaartmateriaal gereed gekomen en is veel
fotomateriaal geschikt gemaakt voor veld- en bureauwerkzaamheden door de vakgroep
Landmeetkunde.
De originelen van vele kaarten en alle negatieven van de luchtfoto's worden be
waard bij die vakgroep. Een overzicht van dit materiaal wordt gegeven in Tabel
2.1 (onderzoeksgebied Calatayud) en Tabel 2.2 (Ejea de los Caballeros).

2.2.2

Ove£Zicht_van_de_werkzaamheden

Coördinatenberekening
Van de luchtfoto's, gevlogen in 1980, zijn van de in strook P-4 gelegen en ge
signaleerde punten de coördinaten in een lokaalstelsel berekend. Door middel
van strookvereffening zijn hieruit extra hulppunten bepaald voor de verdere uit
werking van de stereomodellen.

Kartering
Op de Wild A8 is van het stereomodel nrs. 712/710 van opnamen van 1980 een kar
tering gemaakt van topografie en hoogtelijnen met een interval van 2 m op schaal
1:2000. Hierdoor is sleutelgebied A wat betreft duikers en aanvoergeulen op kaart
gebracht. Een verzoek om enige uitbreiding ervan, tot de waterscheiding zal begin
1982 worden gehonoreerd. Het betreft een deel van het model 710/708.
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Tabel 2.1 Overzicht van kaart- en fotomateriaal, van het onderzoeksgebied Calatayud aanwezig en/of gemaakt op het laboratorium voor Landmeetkunde.
Kaarten
Inhoud

gebied

Schaal

Herkomst (Nr)

Topo- Hoog- Intergrate
pretafie
lij- tie
nen

1 50.000

+

+

> geheel; Ateca

1978 Servicio Geogràfico

-

Militär (Ateca 25-17)
1 10.000

geheel

+

+

-

Deelvergroting 25-17

1 10.000

geheel

+

+

-

Foto's 1974 kartering

1 10.000

geheel

(±)

-

-

Vliegplan 1980

1

5.000

geheel

+

-

-

Foto's 1974

t.b.v kaart

1

5.000

geheel

-

+

-

Foto's 1974

1:10.000

± 1

2500

sleutelgebied A

-

-

+

Foto's 1980

± 1

2500

sleutelgebied B

-

-

+

Foto's 1980

1

2000

sleutelgebied A

(±)

+

-

Foto's 1980

1

2000

sleutelgebied A

-

-

+

Foto's 1980

bodemkunde

1

2000

sleutelgebied B

-

-

+

Foto's 1980

landmeet
kunde

bodemkunde

Fotomateriaal
Schaal

c
(mm)

1:33.000

150

1:20.000

88

1:10.000

150

Vergrotingen
1:5000
1:25000

1:2000

Vliegdatum

Munébrega
Geheel/Deel

Afgeleide fotoproducten

13 aug.'56

vergrotingen sleutelgebied A

geheel

mei/juni '74

Fotomozaiek calque
Stereogrammen compleet
Vergroting sleutelgebied A

geheel

14 nov. '81

> geheel (+ Ejea)

Sleutelgebied
A
A, B, C, "aa"
omgeving Viluena
A, B, C

Fotomozaiek
Stereogram(men)
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Tabel 2.2

Overzicht van kaart- en fotomateriaal van het onderzoeksgebied Ejea
de los Caballeros, aanwezig en/of gemaakt op het laboratorium voor
Landmeetkunde.

Kaarten
Schaal

Gebied

Inhoud

Herkomst

No

Topo- Hoog- Intergra- te
pretafie
lij- tie
nen

1:200.000

Tudela

+

+

SGE1-*

7-3

1:200.000

Zaragoza

+

+

SGE

7-4

1: 50.000

Sâdaba

+

+

SGE

245

Luna

+

+

246

Tauste

+

+

321

Remolinos

+

+

27-13 (322)

Fustinana

+

+

283

Ejea

+

+

284

(±)

-

+

+

1: 50.000

Ejea-Erla

1: 10.000

ten zuiden
van de weg
Ejea-Erla

1: ?

ten noorden
van de weg
Ejea-Erla

(±)

fotoindexkaart
Vergroting
2849 ea

—

Bodemkunde

+

Fotomateriaal
Schaal

c

Vliegdatum

Gebied

(mm)

1:33.000

150

ten noorden en zuiden van

4 juni 1957

1:18.000

151,52

de weg Ejea-Erla

1978

1: 8.000

152,3

ten zuiden van de weg
Ejea -Erla

1971

/

Vergrotingen
Schaal

Gebied

Van Fotonr.

ten noorden. van de weg Ejea-Erla

46480

1:10.000

ten zuiden van de weg Ejea-Erla

44626

1:10.000

ten zuiden van de weg Ejea-Erla

44628

± 1:10.000

1^SGE

= Servicio Geogragrafico del Fiercito
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Van de bodemkundige interpretatiekaarten van ca. 1:2500 is een inpassing gemaakt
naar 1:2000 voor sleutelgebied A. Voor sleutelgebied B is de vormlijnenkaart
1:10.000, gemaakt van de foto's van 1974, partieel vergroot tot 1:2000. Deze
deelvergroting diende als basis voor de inpassing.

Fotografie
Van de luchtfoto's van 1980, 1974 en 1956 zijn diverse contactafdrukken gemaakt,
alsook vergrotingen op diverse schalen (meest 1:2500) voor talloze, althans niet
getelde, gebruikers. Van vergrotingen van foto's van de sleutelgebieden A, B en
C naar schaal 1:2000 zijn fotomozaieken (1:2000) en stereogrammen (1:2000) gemaakt.
Assistentie is verleend bij terrestrische stereofotografie ten behoeve van actuele
erosiekarteringen, o.a. bij de montage ervan tot stereodia's.

2.3

Klimaatstudies

2.3.1

Klimatologische_waarnemingen

De klimatologische waarnemingen betreffen enerzijds de neerslagregistraties van
drie pluviografen, anderzijds de waarnemingen die worden verricht in het meteostation.
De belangrijkste pluviografische gegevens zijn uitgewerkt en gebruikt voor het
erosie-onderzoek (zie 2.8.6), maar de pluviogrammen zijn nog niet systematisch
verwerkt.
Eind 1980 is in samenwerking met het Centro Meteorológico del Ebro (Zaragoza)
een weerstation geinstallerd, waarin - helaas, niet continu - de verdamping, de
minimum- en maximumtemperaturen en de neerslag worden gemeten.
Tabel 2.3 geeft een overzicht van de maandgemiddelden.

2.3.2

Verwerking_van_neerslaggegevens

In het begin van 1980 werden van 16 neerslagstations in en rond het onderzoeks
gebied Calatayud, genoemd in Bijlage 3.1 van het Voortgangsverslag 1979, alle
beschikbare dagneerslagen gekopieerd. In 1981 werd tijdens veldwerkzaamheden
overleg gepleegd met het Centro Meteorológico del Ebro en werden bezoeken gebracht
aan enige regenstations.
Voor het inponsen van de neerslaggegevens wordt gebruik gemaakt van de VIDEDeditor.
Voor de verwerking wordt een overzichtelijk programma gemaakt, dat op eenvoudige
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wijze aan te passen en uit te breiden is. Dit is geschreven in FORTRAN, maar
moet nog van documentatie worden voorzien en verder worden getest. Bovendien
moet een nog wat uitgebreider beveiliging tegen fouten worden ingebouwd.
Door de Spaanse meteorologische dienst zijn de voornaamste berekeningen met de
24-uursneerslagen uitgevoerd. De betrouwbaarheid van de gegevens is echter nooit
onderzocht. Daarom is een onderzoek naar correlatie en homogeniteit van de sta
tions opgezet. In een later stadium kunnen voor de erosie belangrijke karakte
ristieken van de regenverdeling nog worden bepaald.
Dit alles dient te geschieden op statistisch verantwoorde wijze. Helaas is er
bij enige stations sprake van korte reeksen (20 jaar) hetgeen de betrouwbaarheid
niet ten goede komt. Bij alle testen op homogeniteit worden de jaargemiddelden
gebruikt. Bij deze testen wordt ook een normale verdeling verondersteld; of dit
verantwoord is wordt onderzocht door de scheefheid van de verdeling te berekenen.
Tot slot wordt de correlatie berekend tussen de jaarlijkse gemiddelden van elk
station en de jaarlijkse gebiedgemiddelden.

2.4

Hydrogeologisch onderzoek

2.4.1

Inleiding

Doel van de hydrogeologische studie, gezien vanuit'de erosiestudie, is de bepaling
van de hoeveelheid neerslag die in de ondergrond wordt geborgen of/en via diepe
ontwatering het gebied verlaat, alsmede de wijze waarop dit plaats vindt.
De lithologische kaart is de basis van ieder hydrogeologisch onderzoek. Een groot
deel van de tijd werd besteed aan de vervaardiging daarvan. Als voorbereiding
hierop werd in juli door Raasveldt een eerste verkenning verricht, waarbij ge
zocht werd naar morfologische verschillen tussen de verschillende niveau's (P,
H en B) in de kwartaire afzettingen. De voornaamste conclusies daarvan zijn:
1. Het P-niveau bestaat uit zeer grof, vrij goed afgerond materiaal, dat licht
verkit is. Het wordt op de toppen in het landschap aangetroffen en bestaat
JL

uit resten van pleistocene pakketten (glacis ).
2. Het H-niveau is ouder dan het B-niveau, waardoor hierin reeds oude geullopen
zijn waar te nemen. De afzettingsmechanismen van beide niveau's zijn hetzelfde
(voornamelijk colluvium).
3. Het B-niveau is een zeer slecht gesorteerde formatie. Kleine en grote grindfragmenten liggen verspreid in een fijnkorrelige matrix. Het is afgezet in
het Holoceen als gevolg van afspoeling en andere hellingprocessen.

* glacis = voetvlakte
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2.4.2

Geologie

Het proefgebied ligt in het Iberisch Randgebergte, dat de Ebrovallei scheidt
van de Meseta, de centrale hoogvlakte van Spanje, en bestaat uit paleozoïsche
gesteenten. In dit randgebergte onstond tijdens het midden van het Tertiair een
langwerpige depressie, die het Iberisch Randgebergte in tweeën deelde: het bekken
van Calatayud.
De randen van het bekken zijn bedekt door puinwaaiers, die van fluviatiele oor
sprong zijn en die in het Vroeg- en Midden-Mioceen (10 tot 20 miljoen jaar gele
den) zijn afgezet. Het bekken zexf is gevuld met sedimenten die van lacustriene
oorsprong zijn, te onderscheiden in klastische sedimenten (b.v. klei), biogeenchemische sedimenten (b.v. kalk en mergel) en evaporieten (b.v. gips en kalk).
De lacustriene sedimenten zijn vanaf het Midden-Mioceen afgezet (10 miljoen jaar
geleden) in een periode waarin de meeste breuken niet meer actief waren. Er kwam
een eind aan de sedimentatie tijdens het Plioceen (5 tot 1.8 miljoen jaar geleden)
door opheffing van het gebied.
Aan de hand van veldwaarnemingen is een lithologische overzichtskaart gemaakt
waarop de volgende lithologische eenheden worden onderscheiden:
a. conglomeraat
b. overgangszone
c. kalk
d. kalk met kleibandjes
e. klei
f. klei-gips-kalk serie
g. gips
h. gips-mergel serie
i. mergel.

2.4.3

Lithologie

De ligging van de verschillende eenheden is af te lezen van de lithologische
kaart (Fig. 2.1) en de zijdelingse en verticale overgang tussen de verschillende
eenheden is weergegeven in Fig. 2.2.
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LITHOIOGISCHE

KAART

van het proefgebied

.

O-',

Munébrega

~ \

Fig. 2.1

Lithologische kaart van het proefgebied.

'

I
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Munebrega

Fig. 2.2

Maluenda

Schematische doorsnede door het proefgebied
1. Conglomeraat; 2. Overgangszone; 3. Kalk; 4. Klei-kalk serie;
5. Klei; 6. Gips.

In het ideale geval komt men, beginnend aan de randen van het toenmalige meer
en gaande naar het centrum van het bekken, de volgende eenheden tegen:
1. conglomeraat,
2. overgangszone,
3. kalk,
4. klei-kalkserie,
5. klei,
6. gips.
De eenheden kalk-klei-gips, mergel en mergel-gips zijn meer uitzonderlijke over
gangsvormen die niet schematisch vast te leggen zijn en dus ontbreken in Fig. 2.2.
1. Conglomeraat:
Door een of meerdere orogene fasen in het Vroeg- en Midden-Mioceen werd het
Iberisch Randgebergte opgeheven. Vanuit dit opgeheven achterland stroomden
vlechtende rivieren, die in het bekken puinwaaiers hebben afgezet. De erosie
van het achterland werd versterkt door het t^oendertijd heersende aride klimaat.
De conglomeraten in het proefgebied zijn de dagzomende delen van deze puinwaaiers.
2. Overgangszone:
Deze lithologische eenheid is een mengsel van kalk en conglomeraat, ontstaan
door de werking van golvend en stromend water en van fluctuaties van het meerpeil.
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3. Kalkserie:
De kalken ontstonden aan de rand van het meer (de zogenaamde randkalken).
Het uiterlijk van deze kalken doet vermoeden dat ze ontstaan zijn onder in
vloed van algen. Men neemt aan dat voor de vorming van deze randkalken twee
mechanismen verantwoordelijk zijn geweest: de activiteit van blauwgroene algen,
waarbij door koolzuurassimilatie carbonaten neerslaan, en een sterke evapo
ratie in combinatie met skeletjes van vrij levende organismen.
De kalken kunnen plaatselijk dolomitisch van aard zijn.
4. Klei met kalkserie:
Deze serie bestaat uit binnen de invloedssfeer van de kalken afgezette
kleien. Meer naar de rand van het bekken was de invloed van de kalkvorming
sterker en zijn er dikkere pakketten afgezet. Bekkeninwaarts was deze invloed
geringer en zijn de afgezette kalklaagjes dunner.
5. Kleiserie:
De klei kwam tot afzetting in de diepere delen van het toenmalige meer en
bedekte de gehele bodem ervan. De aard van de kleien is bepaald door de aard
van de klastische sedimenten die door de rivieren werden aangevoerd. De toen
heersende klimatologische omstandigheden waren ook van invloed omdat zij de
mate van chemische verwering sterk bepaalden.
6. Gipsserie:
De gipsen zijn lacustriene afzettingen, ontstaan door sterke evaporatie waar
door het meerwater sterk gemineraliseerd raakte. Uit dit verzadigde meerwater
sloeg gips neer. De gips-concreties zijn een playa-afzetting*.

De mergels zijn later afgezet op een wijze die overeenkomt met die van de kalken.
Deze serie ligt overwegend op de hogere delen van het proefgebied.

2.4.4

Hydrogeologie

Het geulenstelsel van het proefgebied (zie Fig. 2.1) heeft zich ontwikkeld tot een
dendritisch dalpatroon. De geulen behoren tot het type van de dalvormende rivieren
omdat ze voornamelijk erosief inwerken op het landschap. In de bovenloop zijn
ze diep ingesneden in smalle, kloofvormige dalen. Er treedt een zeer sterke terugschrijdende erosie op. In de midden- en benedenloop worden de dalen breder en
ondieper. De geulen voeren slechts enkele keren per jaar water af. De belangrijk
ste geul, de Arroyo de Valdeamargos, is 6200 meter lang en heeft een verval van
250 meter. De daldichtheid bedraagt 2,5 km/km2.

* playa = strand
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In het proefgebied komen ook bronnen voor (Fig. 2.1). Deze komen vooral voor in
de diep ingesneden geulen aan de zuid-west-rand, maar ook in de geulen in de
middenloop. Het debiet van deze bronnen is zonder uitzondering zeer klein. Van
één bron kon het debiet gemeten worden: 3 1/s. De bronnen zijn, wat hun uittreden
betreft, gebonden aan kleine kwartaire dalopvullingen, die plaatselijk zijn afge
zet op de geulbodem. Het water is echter afkomstig uit de lacustriene randkalken
en gipsen. Dit wordt ook weerspiegeld in zijn chemische samenstelling. Het water
uit deze bronnen wordt gebruikt voor irrigatie van boomgaarden en voor het dren
ken van het vee.
Putten komen in het gebied niet zoveel voor (Fig. 2.1). In het grensgebied conglo
meraat/overgangszone/kalk ter hoogte van de weg Munébrega - Calatayud komen een
paar putten voor met een diepte van 8 â 10 m en een debiet van 4 ä 5 1/s. In
sleutelgebied B heeft een boer een put geslagen, die zijn perenboomgaard van
water voorziet. Op twee plaatsen maken boeren gebruik van een captering. Het
water komt uit de wand sijpelen en wordt opgevangen in een klein reservoir.
Uit verschillende bronnen en putten zijn watermonsters genomen. Het water uit
het gipsgebied heeft een zoutgehalte van ongeveer 40 à 50 mmol/1. De overige
monsters hebben een zoutgehalte van ongeveer 10 mmol/1.
De zeer hoge pH-waarden (rond de 8) worden vooral veroorzaakt door het hoge
sulfaatgehalte, afkomstig van de gips. Het water kan geklassificeerd worden
als zoet tot licht brak.
Voor een hydrogeologische interpretatie wordt iedere lithologische eenheid op
zijn hydrogeologische eigenschappen bekeken. Daarbij wordt vooral gelet op de
waterberging in de eenheden en op de doorlatendheid van het gesteente. Met behulp
van de omgekeerde boorgatmethode en de ring*infiltrometer zijn de., doorlatendheden
respectievelijk

de infiltratiecapaciteiten van de verschillende lithologische

eenheden bepaald.
De doorlatendheden van de miocene formaties zijn laag, zelfs die van de conglome
raten welke toch als enigszins doorlâtend werden beschouwd. De kalken en de gipsen
vertonen vaak secundaire porositeit door oplossing van deze gesteentes. De oplos
sing is hier niet zo sterk door de geringe neerslag. De scheuren in de klei geven
deze een redelijke doorlatendheid. Deze scheuren reiken echter niet tot ver in
de ondergrond.
Uiteindelijk blijken alleen de kwartaire afzettingen van enig belang te zijn.
Deze pleistocene en holocene afzettingen komen in het gebied voor als glacisres•k

ten op de toppen, als regoliet

op de hellingen en als dalopvullingen. Zij komen

niet over het gehele proefgebied voor; vaak dagzomen de miocene afzettingen. De

" regoliet = verweringsbodem
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glacisresten en het regoliet zijn voor de waterberging (en eventuele winning)
niet interessant omdat ze óf sterk verkit zijn (glacisresten), of erg dun zijn
(vaak niet meer dan een oppervlakkig filmpje), maar ook omdat ze hoog liggen.
De dalopvullingen kunnen goed water opnemen en ze hebben een goede doorlatendheid
In een typisch erosielandschap als het proefgebied komt dit soort alluviale afzet
tingen echter niet over grote uitgestrektheid en dikte voor. Uit deze sedimenten
kan een weinig water gewonnen worden (getuige het voorkomen van enkele bronnetjes
maar over het geheel genomen zijn de mogelijkheden voor waterwinning in het proef
gebied erg beperkt.

2.5

Bodemkarteringen

Dit jaar zijn twee gedetailleerde bodemkarteringen uitgevoerd op schaal 1:2000
van de sleutelgebieden A en B.
Het gebied A is gelegen op het oostelijk gedeelte van de noord-zuid georiënteerde
heuvelrug bij Munébrega. Het sleutelgebied B is gelegen in het oosteijk deel
van het proefgebeied. De locatie van deze twee gebieden, evenals van het sleutelgebied C, is gegeven in Fig. 1.2.

Het gebied A omvat de conglomeraatseries (C) liggend op of overgaand in kalksteen
mergel series (K), mergel-siltstoneseries (M) en kleiseries (L), alsmede colluviaal (L' en K') en ver getransporteerd materiaal (B) afkomstig van deze series.
Locaal komt gipsrijk materiaal (Y) voor.
De bodems ontwikkeld in de conglomeraatseries zijn onderscheiden in:
ontkalkte bodems op vlakke toppen (C^) met indicaties voor klei-inspoeling
(t);
ontkalkte bodems op de hellingen
-

met

vermoedelijk klei-inspoeling;

kalkrijke bodems op de hellingen (C^) met calcic horizon; de indicaties voor
kalkaccumulatie bestaan uit kalkbaarden (K).

Steeds bevat de noordzijde van de helling ontkalkte bodems. De verklaring hier
voor is, dat de noordzijde minder zonnestraling opvangt dan de zuidzijde en dus
minder snel uitdroogt. Er wordt meer vocht in de bodem opgeslagen en er is een
betere bodembedekking mogelijk. Dit laatste heeft weer tot gevolg, dat er minder
erosie is dan aan de zuidzijde. De hellinglengte (kam tot geulwand) is aan de
noordzijde dan ook groter.
Voorts verklaart de geregelde opname van bodemvocht de uitspoeling van kalk,
aannemende dat de bodems oorspronkelijk kalkrijk waren. Dit laatste wordt zeer
aannemelijk bij beschouwing van het kaartbeeld. Hiertoe, alsmede voor de codering
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van de bodemseries, wordt verwezen naar de bodemkaart van sleutelgebied A (Fig.
2.3).
Een verkenning aan de westzijde van de heuvelrug bij Munébrega (proefperken bos
bouw) toonde aan, dat de gehele helling daar ontkalkt is en dat daar geen verschil
is waar te nemen tussen zuidwaarts en noordwaarts gerichte hellingcomponenten.

Het sleutelgebied B omvat in hoofdzaak nagenoeg horizontaal liggende fijngelaagde
gips-klei series (Y) en colluviale afzettingen daarvan (Y' en X). Op de hogere
heuveltoppen is nog een restje van oude alluvial fan series aanwezig (P en P'
colluviale fase) en op een lager niveau liggen relatief jonge alluvial fan series
(H).
De Y bodems zijn onderverdeeld in:
ondiepe bodems op hooggelegen vlakke toppen (Y ) met gypsic horizon bestaande
uit gipspoeder (p);
ondiepe tot matig diepe bodems op laaggelegen plateaux of schouders (Y ) met
gypsic horizon bestaande uit gipspoeder (p);
ondiepe tot matig diepe bodems op de hellingen (Y^) waar lemig verweringsmateriaal aanwezig is.

Door de horizontale gelaagdheid van de gips-kleiseries zijn de klei-laagjes op
de helling ontsloten en vindt er enige verwering plaats van die laagjes. Op de
toppen wordt daarentegen een beschermende gipslaag aangetroffen.
De colluviale afzettingen in de dalen zijn verdeeld in:
gipshoudende leem (Y^);
gipspoeder (Y^);
lemig gipszand (Y^);
kalkhoudende siltloam (X^);
kalkhoudende clay loam (X );
c
combinaties b.v. Y' . ).
1/P
De X-series schijnen qua verspreiding gebonden te zijn aan grote toevoergebieden
van oppervlakkig afstromend water en aan terrassering in de dalen.
De terrashoogte wijst op hoge ouderdom, dus opvang van erosiemateriaal over een
zeer lange periode.
De efficiënte conservering van bodemvocht o.a. ook door een braakperiode, leidt,
aangezien ze werkzaam is gedurende lange tijd, tot verarming aan gips en verrij
king aan meer stabiele componenten.
Voor informatie over een nadere indeling van de bodemseries wordt verwezen naar
de bodemkaart van sleutelgebied B (Fig. 2.4).
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fig. 2.3

Bodemkaart Sleutelgebied A

Fig. 2.4

Bodemkaart Sleutelgebied B
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Gedetailleerde beschrijvingen van de bodemseries vindt men in het deelverslag
van ROM COLTHOFF & VAN DIEST (1981). Analyses van bodemprofielen uit gebied A
kan men aantreffen in het deelverslag van VAN GROOTVELD (1981).

2.6

Vegetatie

2.6.1

Sgontane_overgarige_vegetatie

Ia de maanden juni en juli 1981 is het veldwerk verricht voor de vervaardiging
van een landschapskaart op vegetatiekundige grondslag.
Vóór het veldwerk werd aan de hand van luchtfoto's (schalen 1:10000 en 1:17000)
een landschapsanalyse uitgevoerd. Bij deze landschapsanalyse werd gebruik gemaakt
van zowel de bodemlandschapskaart als de geomorfologische kaart. Aangezien het
proefgebied voornamelijk bestaat uit halfnatuurlijke en cultuurlandschappen be
stond deze analyse vooral uit een landgebruikskartering, waarbij bodem, structuur
van de vegetatie (voor zover waarneembaar) en vorm van het terrein als leidraad
dienden.
De voorlopige indeling was die van de bodemlandschapskaart, namelijk C, P, H,
K>

M, Y (inclusief de sterk daarop gelijkende colluviale fasen), B en Z (voor
gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de legenda van de bodemlandschaps

kaart). De bodemlandschappen werden onderverdeeld naar landgebruik, te weten wijn
stok, amandel, kers, braak/graan, bos en veeweide (erial). Bij deze onderverdeling
bleken enkele bodemlandschappen samen te vallen met een bepaald type landgebruik.
Zo blijken op bodems in situ in de gipsmergelseries (Y) voornamelijk erial-vegetaties voor te komen. Door middel van deze voorlopige indeling van het te karteren
gebied kon een gestratificeerde steekproef van de vegetatie plaatsvinden, waarbij
ernaar gestreefd werd om in elke eenheid zeven à acht opnamen te maken in de meest
voorkomende vegetatietypen binnen dit element.
De plaats van de opnamen werd bepaald op de luchtfoto. In het veld werd nog wel
eens afgeweken van deze plaats, omdat zij niet voldoende representatief was.
Dit gebeurde vooral in de cultuurlandschappen waar een akkeronkruidvegetatie
iet verdwenen kan zijn door het woelen van de bodem.
De vegetatie-opnamen werden gemaakt in proefvlakken van 7 x 7 m2 wanneer het
erialvegetaties betrof, en 10 x 10 m2 in het geval van akkeronkruidvegetaties.
De volgende gegevens werden van deze proefvlakken genoteerd: expositie, inclina
tie, bodemtype en wat betreft de vegetatie: de totale bedekking (inwendig en
uitwendig), de afzonderlijke bedekking van de eventueel aanwezige sinusia (eta
ges) in de vegetatie (bijv. struiklaag en kruidlaag), hoogte van de afzonderlijke
lagen en hoogte en bedekking van het gewas.
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Behalve het beschrijven van de structuur van de vegetatie op het proefvlak, werd
ook de floristische samenstelling genoteerd, waarbij voor elke soort de bedekking/
abundantie en sociabiliteit werd geschat volgens de schaal van BRAUN-BLANQUET.
Op deze wijze zijn ongeveer 110 opnamen verspreid over het proefgebied gemaakt.
Deze opnamen zijn later zodanig gerangschikt dat een lokale indeling van vegeta
tietypen werd verkregen. Deze vegetatietypen werden op grond van hun topografische
korrelaties verenigd tot landschappen.
Naast het maken van opnamen voor de kartering werden ook de vegetaties op de
afstromingsproefperkjes, gelegen aan de voet van de Subida, beschreven. Vorig
jaar is dit ook al gebeurd. De beide proefperkjes worden beschouwd als permanente
kwadraten, waarvan de vegetatie minstens een keer per jaar zeer nauwkeurig wordt
beschreven volgens de decimale methode.
Vergelijking van de dit jaar gemaakte opnamen met die van vorig jaar toonde slechts
geringe verschillen aan in hoogte en bedekking van de afzonderlijke soorten.
Ook in de floristische samenstelling waren de verschillen gering en niet zodanig
dat er sprake was van een ander successie-stadium. Een factor die ook van invloed
zal zijn op de waargenomen verschillen is het tijdstip van opname: dit jaar werd
het zuid-plotje een maand later opgenomen en het noord-plotje ongeveer een maand
eerder dan het vorige jaar.
In Spanje, maar ook in de rest van het middellandse-zeegebied, zijn de natuurlijke
vegetaties door houtwinning en beweiding sterk gedegradeerd. Dit leidde tot het
ontstaan van verschillende degradatiestadia van de natuurlijke vegetatie, bekend
onder de namen maquis (eerste degradatiestadium, vegetatiehoogte 4-6 m), garrigue
(volgende degradatiestadium, meestal 1-2 m hoog met dominantie van Quercus coccifera) en tonsillar (zowel struikjes als kruidachtige planten met veel Thymus sp.).
Terwijl er bij de climaxvegetaties geen differentiatie bestaat tussen begroeiingen
op kalkrijke en silikatische bodera, is deze bij de door degradatie ontstane vervan
gingsgemeenschappen duidelijk waar te nemen.
De in het proefgebied voorkomende zgn. erial-vegetaties kunnen alle worden be
schouwd als vervangingsgemeenschappen.
De volgende (voorlopige) vegetatietypen werden onderscheiden:
/

1

Type Artemisia herba-alba, onder te verdelen in twee sub-typen, nl.

la

A. herba-alba, Sedum sediforme, Convolvulus liniatus. Dit is een lage open
vegetatie (bedekkingsgraad 8-12%), voorkomend op bodemlandschap M. Zeer
droge standplaats.

lb

A. herba-alba, Bromus rubens. Annuellen-rijke vegetatie op bodems van het
type M, B en Y' ; het zijn voornamelijk vroeger in landbouwkundig gebruik
geweest zijnde gronden. De bedekkingsgraad is erg variabel (10-50%).
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2

Type Trifolium campestre - Trifolium angustifolium. Dit type is alleen aan
getroffen op C-bodems.

3

Type van Genista scorpius, dat onder te verdelen is in minstens twee sub
typen.

4

Type van Ononis tridenta - Herniaria fruticosa. Dit is het opmerkelijkste
vegetatietype in het proefgebied. De vegetatie wordt gekenmerkt door lage
struiken (15-20 cm) met weinig kruiden. Bedekkingsgraad 6-12%.

2.6.2

Akkeronkruidvegetaties

Akkeronkruiden vormen de spontane begroeiing in de wijn- en amandelboomgaarden
en graanakkers. Ze zijn daarom een belangrijk element in de vegetatiekundige
typologie, omdat juist spontane begroeiingen een uitdrukking zijn van de ter
plaatse heersende milieu-omstandigheden. Goed.e bemonstering van deze spontane
begroeiing in akkers werd bemoeilijkt door de bodembewerking. Akkers met een
weelderige akkeronkruidvegetatie kwamen weinig voor. De meeste opnamen in akkers
zijn dan ook momentopnamen, waarbij het aantal soorten niet alleen bepaald wordt
door de bodembewerking, maar ook door het seizoen waarin de opname plaats vindt.
In droge streken bestaat de flora uit veel therofyten, zodat opnamen het beste
in het vroege voorjaar kunnen plaatsvinden.
Het aantal soorten in een akkeronkruidengemeenschap kan van jaar tot jaar erg
verschillen afhankelijk van de neerslag. Studie van deze gemeenschappen moet
zich over een aantal jaren uitstrekken.
In het verslag wordt getracht tot een eerste typologie van de akkeronkruidgemeenschappen in het proefgebied te komen.

2.6.3

Successieonderzoek in

Doel van het onderzoek
Het onderzochte open steeneikenbos is een tussenstadium in een successiereeks
van pionier- tot climaxvegetatie (WESTHOFF et al. 1973). Aan de hand van vegeta
tieopnames van proefperken kan men nagaan, hoe en met welke snelheid dit vegeta
tietype zich ontwikkelt. In verband hiermee kan men ook nagaan, hoe de bodembeschermende werking zich zal ontwikkelen.

Het open steeneikenbos
Het open steeneikenbos op de noordhellingen verschilt duidelijk van dat op de
zuidhellingen. Op de noordhellingen zijn de meest voorkomende soorten Quercus ilex
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(steeneik), Q. coccifera (kermèseik) en Arctostapbylos uva-ursi (beredruif). Op
de zuidhellingen zijn dit Q. ilex, Q. coccifera, Cistus albidus en Genista scorpius (stekelbrem).
Deze soorten zijn ook sterk bepalend voor de bodembeschermende werking van deze
vegetatie.

Het uitzetten en opnemen van proefperken
In 1979 zijn twee proefperken uitgezet, één van 8 x 9 m2 op een noordhelling
(proefperk 1) en één van 4 x 13 m2 op de zuidhelling (proefperk 2; WOUTERS, 1980).
In 1981 zijn twee nieuwe proefperken van 4 x 16 m2 aangelegd, één op een zuidhel
ling (proefperk 3) en één op een noordhelling (proefperk 4). Deze laatste twee
zijn omrasterd, om na een aantal jaren te kunnen nagaan of het beweiden met scha
pen en geiten invloed op deze vegetatie heeft.
Alle vier proefperken werden met behulp van touw en piketten in vakken van 1 m2
verdeeld, waarna de loodrechte projectie van de vegetatie op het horizontale
vlak werd bepaald. De projecties van de verschillende planten werden zo nauwkeurig
mogelijk in kaart gebracht op een schaal van 1:20 (zie hiervoor het deelverslag).
Van de vier proefperken werden ook vegetatieprofielen getekend; bij de proefperken
1 en 2 werden deze op dezelfde plaats opgenomen als in 1979.

Resultaten
Bij vergelijking van de twee opnames van proefperk 1 blijkt, dat Q. ilex zich
iets heeft uitgebreid, maar dit is dermate weinig, dat volgende opnamen moeten
uitwijzen of deze ontwikkeling zich doorzet.
Wel heeft zich A. uva-ursi enorm uitgebreid, n.l. van 30,23-naar 37,29 m2.
A. uva-ursi is een plant, die over de bodem kruipt en tussen zijn uitlopers
veel strooisel vasthoudt en dus een goede bescherming kan bieden tegen erosie.
Uit de opnamen van proefperk 2 blijkt dat Q. ilex in oppervlak min of meer
constant is gebleven.
Hier valt vooral de uitbreiding van C. albidus op. Aangezien het exact inteke
nen van de projectie van deze plant erg moeilijk is, en er daarom waarschijn
lijk een grote meetfout meespeelt, kan metf ook hier pas na meerdere opnamen
betrouwbare vergelijkingen maken.
Uit de opnamen van de vegetatieprofielen konden vooralsnog geen conclusies
getrokken worden.
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2.6.4

Groei en groeiplaats van Pinus halepensis-opstanden

Doel
Bij dit onderzoekje dat een voorzetting is van het onderzoek van VAN BODEGOM
(1980), zijn gegevens verzameld omtrent het verband tussen de groei van jonge
pinus-boompjes enerzijds en een aantal groeiplaatsfactoren anderzijds; daarnaast
is aandacht besteed aan de erosiebestrijdende functie van terrassering en herbe
bossing. Vergelijk in dit verband ook 2.11.1.
Methode
Op drie niveau's zijn waarnemingen gedaan:
1

zeer globale waarnemingen over het hele bosgebied,

2

vrij globale waarnemingen over drie deelgebieden die elk enkele hellingen
beslaan,

3

gedetailleerde waarnemingen over vier stroken van ca. 3 m breed, waarvan er
drie met de helling meelopen en er één langs de hoogtelijn ligt.

De volgende factoren zijn in beschouwing genomen:
-

Groeiplaatsfactoren:

1.

expositie van de helling (t.o.v. wind en zon)

2.

kwaliteit van het terras

3.

plaats van de boom op het terras

4.

bodemtoestand

5.

vochtvoorziening

6.

begroeiingstoestand.

1-

hoogte

2.

kroondiameter

3.

vorm

4.

gezondheidstoestand

5.

groeistoringen

6.

aantastingen.

Boomgroei:

De waarnemingen zijn weergegeven in een aantal grafieken en tabellen.

Belangrijkste resultaten:
De belangrijkste conclusies voor wat betreft de groeibepalende factoren zijn:

1. Wind: sterke expositie aan de overheersende noordenwind leidt tot groeiremming,
misvorming en het afsterven van scheuten en naalden; sterke misvormingen her
stellen zich zeer moeilijk.
2. Terraskwaliteit: periodieke waterstagnatie en sedimentatie van fijn boderamateriaal (beiden meestal aan de binnenkant van het terras) kunnen eveneens tot
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groei-achterstand en misvorming leiden. Indien de wind-expositie niet te groot
is, kunnen deze bomen zich na een aantal jaren herstellen. Een snelle wateraf
voer doordat het terras een sterke mee- en/of langshelling heeft, kan verdro
ging van de jonge boompjes tot gevolg hebben, alsmede erosie van het terras.
3. Plaats op de helling: beneden op de helling is de groei beter dan boven; de
windfactor speelt hierbij hoogstwaarschijnlijk een zeer belangrijke rol.

Wat betreft de erosiebestrijdende functie van de opstanden kan het volgende wor
den vastgesteld:
1

Direct na de aanleg van de terrassen is er geen of weinig begroeiing; erosie
treedt dan gemakkelijk op, mede doordat de terrassen vaak onzorgvuldig zijn
aangelegd.

2

De erosiebestrijdende werking van de pinus-aanplant is de eerste 10 jaar ge
ring; pas daarna vindt hier en daar sluiting plaats op het terras. Op sommige
plaatsen zal waarschijnlijk nooit sluiting plaatsvinden.

3

De ondergroei (vooral gras en brem) kan een redelijk goede bodembedekking
geven, maar de bedekkingsgraad is zeer wisselend.

4

Terrasdoorbraken en erosiegeulen komen veelvuldig voor; de indruk bestaat
wél dat de grote geulen door de terrassering enigzins gestabiliseerd zijn.

5

Aangezien het niet bewezen wordt geacht dat terrassering uit bosbouwkundig
oogpunt noodzakelijk is, en dit bovendien een dure manier van bodembescherming

'/ is, lijkt het op zijn minst raadzaam om andere manieren te proberen, bijv.
'•

het beplanten van erialbegroeiing met Pinus halepensis in ploegvoren volgens

I

de contourlijnen (zoals vroeger gebruikelijk was) of met gebruik van waterconserveringsdijkjes rondom de boompjes. Een alternatief, wellicht voor de bevol
king acceptabeler dan de huidige methode van bodembescherming, zou kunnen
zijn bij lange hellingen afwisselend stroken volgens de contourlijnen aan te
leggen onder voedergewas (zie ook 2.11.4) en Pinus.

2.7

Relatie tussen erosie en opbrengst in wijngaarden

2.7.1

Inleiding

/

Erosie- en sedimentatieprocessen binnen een wijngaard kunnen, afhankelijk van
het hellingsprofiel en andere factoren, wijzigingen in de dikte en samenstelling
van de bovengrond veroorzaken. In dit onderzoek zijn metingen verricht aan ge
wichtsopbrengsten en wijnstokhoogten in een bovenzone en een onderzone van het
veld en is getracht relaties te vinden tussen veldfactoren en de opbrengst en/of
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wijnstokhoogte. De veldfactoren hebben betrekking op de bodem (d.w.z. diverse
moedermaterialen), de hellingvorm (concaaf, convex, uniform), de hellinggradiënt
en wellicht de hellinglengte. In verband met de te verwachten standaardafwijking
is het nodig meerdere velden van hetzelfde type te onderzoeken. Door allerlei
omstandigheden zoals gebrek aan mankracht, ontbreken van een goed bijgehouden
kadaster in Munébrega, en soms het niet verkrijgen van toestemming van de eigena
ren, konden slechts 8 velden bemonsterd worden.

2.7.2

Methode Ya2_29Ë?£?2?-

Op iedere veldje werd een zone aan de boven- en een aan de benedenzijde bemon
sterd. De grootte van de zones hing af van achtereenvolgens: het aantal te bemon
steren wijnstokken, de dichtheid van bemonstering, de verspreiding van de te
bemonsteren variëteit, de grootte van het veld, de hellinglengte en de vorm van
het veld. In elke zone werden alle wijnstokken van één bepaalde variëteit apart
bemonsterd.

2.7.3

Verzamelde_gegevens

De volgende gegevens werden verzameld:
Opbrengst: gewicht aan druiven in kg voor één of meerdere wijnstokken. Nauwkeu
righeid: 25 gram.
Hoogte van de wijnstok: verticale afstand tussen de top van de hoogste rank en
het punt, waar de onderstam de grond raakt. De meting werd verricht na de oogst.
Nauwkeurigheid: 25 mm. Bij alle metingen werden zieke wijnstokken buiten beschou
wing gelaten.
Helling: aan de hand van de gemiddelde helling werden de zones ingedeeld in hel
lingklassen; ook de hellingvorm van de velden werd vastgelegd.
Grondbewerking en bemesting: door middel van vragen aan de boeren werden deze
gegevens verkregen.

Bodemonderzoek: per zone werden 5-6 bodemmonsters genomen ter bepaling van poro
siteit, vochtgehalte, pH en C-gehalte, (dit laatste alleen bij veld 5 om na te
gaan of deze analyse ook bij de overige velden gedaan moest worden). Daarnaast
werden enige veldwaarnemingen gedaan ten aanzien van kleur van de bovengrond,
aard van het materiaal, aanwezigheid van harde, niet doorlatende lagen en de
stenigheid van de oppervlakte. Vijf tot zes waarnemingen werden gemiddeld tot
één waarde per zone.
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Erosie- en sedimentatieverschijnselen: opgenomen werden doorbraken van voren,
sedimentatie in voren of over grotere plekken, ontbloting van wortels, rillen,
geulen en steenvloeren. Deze verschijnselen werden voor het gehele veld vastge
legd en dan per zone gekwalificeerd.

2.7.4

Resultaten

De frequentie verdeling van de opbrengst per wijnstok blijkt niet normaal verdeeld
en de variantie van de verdeling verschilt in hoge mate per veld en per variëteit.
Bij het toetsen van opbrengstverschillen tussen boven- en onderzone moet men
dus uitgaan van verdelingsvrije toetsen (Wilcoxon-toets).
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de gemiddelde opbrengsten per zone. Het gemiddelde
opbrengstgewicht van alle velden is 3 kg/wijnstok, maar de spreiding van de waarden
is groot: 1,1 - 6,1 kg/wijnstok. De opbrengstverschillen tussen boven- en onderzone
bedraagt minimaal 0,1 kg/wijnstok en maximaal 1,7 kg/wijnstok.
Toetsing van de resultaten per variëteit wijst uit dat in 50% van de metingen
de opbrengst boven kleiner is dan beneden, in 38% van de metingen de opbrengst
geen verschil laat zien en in 12% van de metingen de opbrengst boven groter is
dan beneden. Bij toetsing van de uitslagen ongeacht de variëteit worden de getal
len resp. 50%, 33% en 17%. Dit resultaat stemt overeen met de mondelinge infor
matie, die van de boeren is gekregen.
De frequentieverdelingen van de wijnstokhoogte vertonen grote overeenkomst met
de normale verdeling, zodat men bij het toetsen van de verschillen tussen boven
en onderzone hiervan mag uitgaan.
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de gemiddelde wijnstokhoogten per zone. De ge
middelde hoogte van alle velden is 1.04 m. De hoogte varieert van 0.77 - 1.26 m,
dus ook hier treedt een grote spreiding op. Het gemiddelde verschil in hoogte
tussen boven- en benedenzone van de vier velden bedraagt 0.12 m en varieert van
minimaal 0.03 m tot maximaal 0.25 m. Bij toetsing waren op drie van de vier velden
de gemiddelde hoogten boven kleiner dan beneden.
Ten aanzien van porositeit en vochtgehalte blijkt bij toetsing dat op geringe
diepte (0.1 m) nauwelijks verschillen bestaan tussen boven- en onderzone. Ook
de pH-verschillen tussen boven- en benedenzone zijn gering, evenals verschillen
in C-gehalte. Ook konden geen verschillen vastgesteld worden ten aanzien van de
kleur, structuur of stenigheid. Op drie van de acht velden werden harde lagen
waargenomen. Stenigheid- en bedekkingsgraad is op drie velden tussen boven- en
benedenzone duidelijk verschillend.
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Tabel 2.5 Resultaten van de meting van de wijnstok van 4 velden (steekproefaantal; gemiddeld hoogte per wijnstok per zone; variantie) en toetsing
van de hoogteverschillen tussen boven- en benedenzone (hoogte, betrouw
baarheid).
Veldnummer

3

Variëteit

GN

*

Locatie

6

8

7

GN

GB/R

R

GB/R

b

0

b

O

b

o

12

90

36

41

37

42

12

1

6

?

?

?

?

88

99

77

102

112

126

96

109

223

237

227

197

253

343

208

364

b

0

b

gemeten wijnstokken

46

45

83

non-productieve stokken

8

1

4

Gem. hoogte/stok (cm)

103

106

Steekproefvariantie

448

196

O

Aantal:
105

Tweezijdige toetsing van hoogteverschillen

O

b

90

=

0

90

b

<

98

O

b

<

O

-

O

=

V

betrouwbaarheid (%)

b

Or

Hoogte wijnstok
boven t.o.v. onder

98

* b = boven
o = onder

2.7.5

Conclusies

De waargenomen correlaties zijn vrij gering (31-52%). Er zijn verschillen waar
neembaar per leeftijd, variëteit etc.
De hypothese dat er een relatie bestaat tussen erosie en hellingvorm kon aan de
hand van dit onderzoek niet bevestigd worden. Op velden met een gemiddelde hel/

ling kleiner dan 12% trof men nauwelijks erosie aan. Op velden met een helling
groter dan 12% was de erosie soms aanzienlijk. Dit bleek uit eigen waarnemingen
maar vooral uit informatie van de boeren.
Deze relatie tussen opbrengst en/of wijnstokhoogte en erosie werd in geringe
mate bevestigd, maar men kan hierover nog geen betrouwbare uitspraak doen.
De relatie tussen opbrengst en/of wijnstokhoogte en hellingvorm kon voor vier
van de zeven onderzochte velden worden bevestigd.
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2.8

Kwantificering van de erosie

2.8.1

Inleiding

Vanuit verschillende vakgroepen wordt geprobeerd de erosie of de erosiebepalende
factoren te kwantificeren. In deze paragraaf worden de resultaten hiervan behan
deld.
«

Bij verschillende onderzoeken naar de erosiegevoeligheid van bodems konden alleen
relatieve en geen absolute waarden worden bepaald (2.8.2). PAGIE & VRINS onder
zochten de spaterosiegevoeligheid met behulp van Kopecky-ringen terwijl ROM COLT
HOF & VAN DIEST enkele eenvoudige methoden ter bepaling van een stabiliteitsreeks
evalueerden.
Bij de actuele erosiekartering met behulp van proefplekken (2.8.3), zoals ont
wikkeld door MEIJER & WOUTERS, worden in het veld waarneembare erosieverschijn
selen gedetailleerd beschreven en gemeten. Door herhaalde waarnemingen kan de
tussentijds optredende erosie absoluut worden bepaald.
De hiermee te vinden waarden zouden vergelijkbaar moeten zijn aan die gevonden
°P de afstromingsperken (2.8.4). Ter ondersteuning en aanvulling van deze proefperken zijn dit jaar ook tien zogenaamde miniplots geïnstalleerd.
De afvoermetingen van kleine stroomgebieden in sleutelgebied A, door de vakgroep
weg

& waterbouwkunde & irrigatie, werden dit jaar voortgezet (2.8.5). Tevens

werd geprobeerd met behulp van de meetresultaten tot enige conclusies te komen

(2.8.6).

2.8.2

Erosiegevoeligheid

Volgens de literatuur kan de erosiegevoeligheid van de bodem worden geschat via
één of meer relevante bodemeigenschappen, zoals structuur en structuurstabiliteit
(o.a. de druppeltest en de natte-aggregaatanalyse; zie Voortgangsverslag 1980,
bfdst. 2.5.3).
PAGIE & VRINS (1981) hebben getracht de spaterosiegevoeligheid van 10 bodems
direct te bepalen met behulp van een regensimulator, terwijl ROM C0LTH0FF & VAN
DIEST (1981) de bruikbaarheid van enige eenvoudige technieken zijn nagegaan.

2.8.2.1 Spaterosiegevoeligheid
Doel
Doel van dit laboratoriumonderzoek was om de spaterosiegevoeligheid van een aantal
bodemtypes te bepalen aan de hand van monsters genomen uit de bovenste laag.
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De hiervoor uitgevoerde spatproeven zijn gedaan met behulp van de regensimulator,
die in het bodemtechnisch laboratorium van de vakgroep Cultuurtechniek te Wageningen staat opgesteld.
De grondsoorten, alle uit het proefgebied nabij Calatayud afkomstig, zijn in
Tabel 2.6 nader omschreven wat betreft textuur, structuurontwikkeling, profielopbouw en stenigheid.
Als elfde grondsoort is Blokzijlzand aan de proef onderworpen. Dit zand dient
als standaardgrond en als maatstaf voor de erosiviteit van de regenval.
Meetmethode
De spatproeven zijn uitgevoerd met Kopecky-ringen als spatcups (d=h=50 mm).
De hoeveelheid uitgespat materiaal dient als basis, om de erosiegevoeligheid van
de verschillende grondsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden.
De proeven zijn uitgevoerd bij drie verschillende regenduren (5, 15 en 30 minuten)
en bij drie verschillende regen-intensiteiten (22.5, 38 en 105 mm/h).
Aan elk van de negen mogelijke combinaties van intensiteit en duur werden per
grondsoort 4 herhalingen gemeten.

Tabel 2.6 Herkomst van de monsters en enige gegevens van het betreffende bodem
type.

Nr.

kaarteen-

textuur

heid

structuur-

profielop-

ontwikkeling

stenigheid

bouw

calcietnesten

stenig

1

M'nA2

silty clay

matig-goed

2

YgA4

silt loam

nauwelijks

gipsnesten

buitengewoon
stenig

3

BbkB2

matig-goed

kalkspots en

stenig

loam

-baarden
kalkbaarden

buitengewoon
stenig

kalkbaarden

stenig

4

HkC4

(sandy)loam

nauwelijks

5

ZkB2

clay loam

matig-goed

6

BbAl

(silt)loam

matig-goed

kalkspots

tamelijk stenig

7

P'kC3

(sandy)loam

zwak

kalkbaarden

zeer stenig

8

XgA3

loam

matig

gipsnesten

zeer stenig

9

Y'pAO

silt loam

zwak-matig

gipspoeder

(bijna) geen
stenen

10

YgpA3

silt loam

nauwelijks

gipsnesten

zeer stenig

en -poeder

/
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Resultaten
De resultaten van de metingen zijn in tabelvorm en grafisch weergegeven in het
deelverslag (PAGIE & VRINS, 1981).
Bij het vergelijken van spat bij verschillende grondsoorten speelt het soortelijk
gewicht een grote rol. Dit komt tot uiting wanneer men het gewichtspercentage
uitgespatte grond bekijkt. Dit is op grafische wijze gedaan bij iedere combinatie
van duur en intensiteit. Op grond van de resultaten zijn een aantal klassen te
onderscheiden (Tabel 2.7). Een laag klassenummer komt overeen met een hoge gevoe
ligheid voor spaterosie.

Binnen klasse 1 is bodemtype 9 gevoeliger dan 8, terwijl 10 een spatgedrag ver
toont dat duidelijk anders reageert op veranderingen in intensiteit en duur van
de regen dan dat van de bodems 8 en 9. Binnen klasse 2 is bodem 2 duidelijk gevoe
liger dan 1.

Tabel 2.7 Klassificatie van de bodembypes naar spaterosiegevoeligheid volgens de grafische methode

Klasse

Bodemtype

Kaarteenheid

1

8, 9, 10

XgA3, Y'pAO, YgpA3

2

1, 2

M'nA2, YgA4

3

3, 4

Bbk£2, HkC4

4

5, 6, 7

ZkB2, BbAl, P'kC3

Binnen klasse 3 is bodemsoort 4 gevoeliger dan 3. De bodems in klasse 4 zijn
onderling niet te onderscheiden. Wel kan worden gezegd dat zij anders reageren
°P veranderingen in duur en intensiteit van de regenval dan de gronden uit de
klassen 2 en 3, en dat de erosiegevoeligheid van de gronden uit deze klasse,
afhankelijk van de duur en intensiteit van de regen, in de buurt ligt van die
van

de gronden uit de klassen 2 en 3.

Naast deze grafische methode zijn de grondsoorten met elkaar vergeleken volgens
een statistische methode.
Hiertoe zijn de hoeveelheden uitgespatte grond (in gewichtsprocenten) beschouwd
als functie van de totale hoeveelheid neerslag (regenduur x regenintensiteit).
Op de aldus verkregen gegevens is een regressie-analyse uitgevoerd waarvan de
resultaten in grafiekvorm zijn weergegeven. Ter bepaling van de significantie
van verschillen tussen de grondsoorten is een t-toets uitgevoerd, gebaseerd op

.Â
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het quotiënt van het uitgespatte gewichtspercentage grond bij een bepaalde com
binatie van regenduur en -intensiteit én het gewichtspercentage Blokzijlzand,
dat bij dezelfde combinatie van regenduur en -intensiteit is uitgespat.
Ook is een t-toets uitgevoerd op het quotiënt van het gewichtspercentage uitge
spatte grond en het gemiddelde van de 10 beschouwde grondsoorten bij elke combi
natie van regenduur en -intensiteit. Blokzijlzand en het gemiddelde worden op deze
manier als referentiegrond beschouwd. De standaardafwijkingen van de aldus ver
kregen gegevens is beduidend kleiner dan die van de oorspronkelijke resultaten.
De t-toets levert in beide gevallen een klasse-indeling voor het spatgedrag van
de 10 grondsoorten die bijna geheel overeenkomt met de klasse-indeling uit de
grafische methode. Het enige verschil blijkt te zijn dat het onderscheid, gemaakt
tussen klasse 3 en 4 volgens de grafische methode, niet voor alle gronden uit deze
klassen significant is.
De klasseïndeling van de onderzochte grondsoorten naar afnemende spaterosiegevoeligheid volgens deze analyse is weergegeven in Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Klassificatie van de bodemtype naar spaterosiegevoeligheid volgens
de statistische analyse.

Klassenummer

Grondsoort
O
H-i

00

1

Kaarteenheid

Onderscheid binnen klasse

XgA3, Y'pAO, YgpA3

9 gevoeliger dan 8

M'nA2, YgA4

2

1, 2

3

3, 4, 5,

BbkB2, Hkc4, ZkB2,

5 gevoeliger dan 4 en 6

BbAl en P'kC3

6 en 7

5 en 7 gevoeliger dan 3

Opmerking: 7 uit groep 3 is niet significant verschillend van 1 uit groep 2.

Uit beide methoden komt naar voren dat de gipshoudende gronden (X- en Y-gronden)
gevoeliger voor spat zijn dan de overige onderzochte gronden. Ook blijkt dat de
bruine leemgronden het minst gevoelig zijn voor spaterosie. Men kan de onder
zochte gronden op de volgende wijze rangschikken naar toenemende gevoeligheid
voor spat:
BbkB2,
1

BbAl,
2

HkC4,

P'kC3,

ZkB2,

3

4

5

M'nA2,
6

YgA4,

XgA3,

7

8

YgpA3 en
9

Y'pAO.
1 0
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Significante verschillen bestaan tussen:
1 en 4 e.v.

5 en 6 e.v.

2 en 5 e.v.

6 en 8 e.v.

3 en 5 e.v.

7 en 8 e.v.

4 en 7 e.v.

8 en 10

2.8.2.2

Eenvoudige technieken ter schatting van de erosie gevoeligheid

Doel
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of met behulp van eenvoudige proeven
ter bepaling van de structuurtoestand en aggregaatstabiliteit een relatieve maat
is te verkrijgen voor de erosiegevoeligheid van verschillende bodems.
Monstername
Op een dertiental plaatsen in sleutelgebied A-en B zijn bodemmonsters verzameld.
Indien mogelijk werden op elke plaats drie monsters gestoken: een van de korst,
een van de ondergrond en een mengmonster van deze twee (diepte 0-5 cm)
Van deze monsters zijn laboratoriumanalyses gemaakt. De resultaten van de uit
sleutelgebied B afkomstige monsters zijn nog niet bekend. De ligging van de bemon
steringsplaatsen en de code van de bodemmonssters zijn weergegeven op de gedetail
leerde bodemkaarten van sleutelgebied A en B, schaal 1:2000.
Methoden
Beschrijving van de structuurtoestand

De veldsituatie ter plaatse van de bemonstering is nauwkeurig beschreven en er
is een foto gemaakt van het bodemoppervlak om de ruwheid ervan aan te geven.
Van de monsters is een droge-aggregaat-analyse verricht, waarbij de gewichts
percentages en typen van de fracties < 4 mm, 4-5 mm, 5-8 mm en > 8 mm zijn bepaald.
Deze gegevens zullen eventueel als ondersteuning gebruikt worden voor de op te
stellen stabiliteitsreeks.
Aggregaatstabiliteit
De

aggregaatstabiliteit werd gemeten met behulp van een aggregaatvervalproef

("crump test") en een druppeltest.
Bij de vervalproef wordt het verval van een bodemaggregaat gedurende een bepaalde
tijd na onderdompeling in water beschreven. In Tabel 2.9 is in kolom (13) de
rangorde gegeven van de monsters van stabiel (1) naar onstabiel (13). De op deze
wijze uitgevoerde test geeft slechts een ruw onderscheid tussen de bodemeenheden.
Om een bruikbaarder resultaat te verkrijgen moeten meer herhalingen worden uit
gevoerd en zou men - in plaats van een waarneming op een vast tijdstip - beter
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uit kunnen, gaan van de tijdsduur waarin het aggregaat volledig desintegreert.
Bij de druppeltest vallen druppels van constante grootte en vanaf een vaste hoog
te op een aggregaat. Het aantal druppels dat nodig is om het aggregaat volledig
te desintegreren is een maat voor de erosiegevoeligheid van de bodem. Kolom (15)
van Tabel 2.9 geeft de rangorden weer van de geteste monsters van stabiel naar
minder stabiel voor aggregaten in verschillende toestand. De vijf geteste aggre
gaattypen komen redelijk overeen, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat
deze test een goede indruk geeft van de aggregaatstabiliteit van de bodemeenheden.
Bij deze test kan de fractie -t-S mm luchtdroog en vochtig nader worden bekeken.
Uitgezocht zou moeten worden of een mengsel van de korst en ondergrond of alleen
de ondergrond duidelijke verschillen geeft. Ook de korstfractie behoeft onderzoek.
Opmerkelijk is immers dat ook de korst een reeks te zien geeft.
Overige proeven
Bij de prikgattest ("pinhole test") wordt bodemmateriaal op kleefgrens gebracht
en vervolgens tot een kubus gekneed. Door de kubus heen wordt met een breinaald
een gaatje geprikt, waardoor vervolgens 50 ml water wordt geleid. Het opgevangen
water wordt op drie manieren beoordeeld op troebelheid.
Bij de manipulatietest wordt bodemmateriaal op kleefgrens gebracht, waarna wordt
geprobeerd of hiervan bepaalde vormen gekneed kunnen worden. Elke vorm komt over
een met een bepaalde textuurklasse.
Bij deze beide proeven is de structuur van de grond volledig vernietigd alvorens
de test wordt uitgevoerd. Een duidelijke relatie van de gevonden resultaten met
de erosiegevoeligheid van de bodem is dan ook niet gevonden. De waarde van de
prikgatproef is twijfelachtig, terwijl de manipulatietest slechts bedoeld is om
de textuur te schatten.

Resultaten
In Tabel 2.9 staan de belangrijkste resultaten. De kolommen 1 t/m 6 geven ana
lyse-resultaten voor de bovenste laag van de bemonsterde bodemtypes. In kolom
(7) t/m 12 staan de werkelijke cijferresultaten van de druppeltest.
Van boven naar beneden neemt de stabiliteit af (kolom (15)). Hierbij is uitgegaan
van de resultaten van de druppeltest voor de droge aggregaten van 4-5 mm (kolom
(7)).
Alleen het electrisch geleidingsvermogen (6) heeft een duidelijke relatie met
de druppeltest: hoe lager het electrisch geleidingsverraogen, des te groter de
stabiliteit.
De kolommen (9) en (12) geven het verschil tussen de waarden gevonden bij het
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mengsel van de ondergrond en bij de korst voor aggregaatjes van 4-5 mm in luchtdroge en vochtige toestand respectievelijk tussen de ondergrond en de korst,
beide in luchtdroge toestand. Uit kolom (9) kau geconcludeerd worden dat de aggre
gaten in vochtige toestand stabieler zijn dan in luchtdroge toestand. Kolom (12)
laat zien dat de aggregaten van de ondergrond iets stabieler zijn dan die van
de korst. Bij proeven is gebleken dat er in de korst vaak lucht is ingesloten
die bij bevochtiging met een plof vrij komt, waardoor het aggregaat uit elkaar
valt. Kolom (13) geeft het rangordenummer weer van de vervalproef. Uit kolom
(14) valt af te lezen, dat de gronden in gebruik voor Pinus of amandelen rela
tief stabiel zijn (uitzondering: KQB4)
Opvallend is de geringe stabiliteit van de gronden met een zeer hoog kalkgehalte
(K-serie).

2.8.3

Actuele-erosiekartering met behulg van groefglekken

Het afgelopen jaar is een nieuwe methode voor actuele-erosiekartering ontwikkeld
en uitgeprobeerd. Eerder heeft DE VENT (1980) zich bezig gehouden met de actueleerosiekartering, waarbij met name de verwerking van de gegevens een probleem is
gebleken. Ook internationaal wordt op dit moment veel aandacht besteed aan dit
type erosieonderzoek en aan de systematische kwantificering van erosieverschijn
selen.

De opzet van de methode
Bij het ontwerp van een nieuwe methode voor actuele-erosiekartering staat voorop
dat gestreefd moet worden naar een kwantificering van de opgetreden erosie, waar
bij het van groot belang is, dat de verzamelde gegevens op een eenvoudige en
doeltreffende manier verwerkt kunnen worden.
Deze actuele-erosiekartering berust op het systematisch in kaart brengen van
alle erosieverschijnselen op een bepaald moment. Uiteraard is het ondoenlijk
elke vierkante meter te karteren, reden waarom gekozen is voor een perceelsgewijze
aanpak. Afhankelijk van de grootte van het perceel zijn een aantal proefplekken
van 25 m2 aselect verdeeld over het perceel, die een representatief beeld van
het gehele veld moeten geven. Objectiviteit van de methode is van belang teneinde
de resultaten van verschillende waarnemers te kunnen vergelijken. Hiertoe is
een opnameformulier en bijbehorende handleiding opgesteld waarin, naast de ero
sieverschijnselen, ook alle erosiebepalende factoren (zoals vegetatie, helling en,
bodemsoort) zijn opgenomen.
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Testen van de methode

Om deze nieuwe wijze van kartering te testen zijn in het onderzoeksgebied 20
percelen gekarteerd met in totaal 198 proefplekken. Aanvankelijk leverden sommige
punten van het opnameformulier problemen tijdens het karteren (bv. het schatten
van de stenigheid en vegetatiedichtheid), maar door overleg en oefening kon na
verloop van tijd een bevredigende kartering worden gemaakt.

De percelen werden zó gekozen dat voldoende variatie in bodem en grondgebruik
bereikt werd. Het zij evenwel opgemerkt, dat het niet in de eerste plaats in de
bedoeling lag, een gerichte erosiekartering van het hele proefgebied uit te voeren
noch hiertoe een begin te maken.

De handleiding voor de actuele-erosiekartering is inmiddels gereed gekomen. Zij
geeft aanwijzingen voor de keuze van een perceel met behulp van een luchtfoto,
en voor het overbrengen van dat perceel op het opnameformulier op de gewenste
schaal. De handleiding geeft precies aan hoe het opnameformulier dient te worden
ingevuld. Hier en daar is door middel van een schetsje de zaak verduidelijkt.
Met stereo-fotoparen zijn een aantal gebruikte begrippen aanschouwelijk gemaakt.

Verwerking van de gegevens
De hoeveelheid gegevens die wordt verzameld, is enorm en kan dan ook slechts met
behulp van een computer verwerkt worden: per plot zijn rond 160 variabelen opge
nomen; vermenigvuldigd met het aantal proefplekken (198), geeft dat een totaal
van 32000 getallen.
Voor een goede

karakterisering van de percelen is een statistische verwerking

van de gegevens nodig.

Allereerst zijn de gegevens van alle proefplekken via ponsconcepten op ponskaart
gebracht, die door de computer ingelezen worden. De gegevens worden opgeslagen in
de geheugenruimte. In een programma kunnen nu alle variabelen met de bijbehorende
Posities in het geheugen, worden benoemd. Bovendien kan men de gegevens reprodu
ceren in elke gewenste vorm. Tenslotte is een rekenprogramma nodig voor het uit
voeren van de statistische bewerkingen en correlatie-analyses.

2.8.4

Afvoer van groefgerken

Afstromingsproefperken

De problemen met de afstromingsproefperken zijn in januari voor een deel opgelost
in die zin, dat twee duplo's (ni. die op de bruine leemgrond en die op de gipsgrond
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met erialvegetatie) geheel zijn hersteld, terwijl het paar op de mergelgrond is
opgeheven. Mede als gevolg hiervan konden in 1981 enige malen afvoermetingen
worden verricht (Tabel 2.10). Bij de overige buien was de afstroming zo gering,
dat geen metingen konden worden gedaan.

Tabel 2.10 Afvoermetingen op afstromingsproefperken in 1981.

datum

proef

neerslag

afvoer (m3)

afvoer (%)

perk

(mm)

perk 1

perk 2

perk 1

270681

erial

20.8

0.139

0.146

6.7

090981

erial

25.3

0.104

0.104

090981

graan

25.3

0.032

0.032

perk 2

sediment (ton/ha)
perk 2

perk 2

7.1

0.095

0.034

4.1

4.1

0.278

0.236

1.3

1.3

0.057

0.101

Miniplotjes
In verband met het feit, dat de afstromingsproefperken zeer bewerkelijk zijn en
slechts op weinige plaatsen kunnen worden aangelegd, zijn in oktober in het veld
een aantal miniplotjes geplaatst. Deze sedimentvangers zijn goedkoop en gemakkelijk
te installeren. Het gebruik van een groot aantal garandeert een goede spreiding
in de variabelen als grondsoort, helling en begroeiing, nodig voor het bepalen
van (uiteindelijk) de totale afvoer van een klein stroomgebiedje. De maten (0.5 x
1.0 m2 zijn zo gekozen, dat een vergelijking met de regensimulator mogelijk is.
De plotjes (Fig. 2.5) bestaan uit een begrenzing van aluminium, platen met een
trechter, die iets verlaagd in het veld is ingegraven en uitmondt in een emmer
die na elke afvoer moet worden geleegd. Het slibgehalte wordt bepaald door bezinking en opdrogen van het afgespoelde materiaal.

Fig. 2.5 Schets van de miniplotjes.
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Om ervaring met deze sedimentvangers op te doen, zijn er om te beginnen tien
geplaatst, in vijf duplo's. Daarvan zijn er vier geplaatst op land met dezelfde
bodem (conglomeraat), zoveel mogelijk dezelfde helling (27%) en verschillende
vormen van landgebruik (pinus, amandel, erial en druiven). Eén duplo ligt bij
het afstromingsproefperk op leem ter vergelijking van de waarnemingen. De prak
tijk zal moeten uitwijzen of randeffecten en beperkte omvang niet tot grote ver
storingen leiden.

2.8.5

Afvoer van kleine_stroomgebieden

Het afgelopen jaar was niet bijzonder regenrijk, maar niettemin kon van vijf
buien min of meer volledig het verloop van afvoer en/of sedimenttransport
worden gemeten. Wat betreft de meetinstallaties: de meetsluis in duiker I heeft
geen afvoer hoeven te verwerken doordat men de bovenliggende geul over de weg
heeft afgeleid. Bij duiker II werd in oktober een minirecorder aangebracht om
ook bij afwezigheid van waarnemers het afvoerverloop in de tijd te kunnen regis
treren. Dit kan vergeleken worden met het neerslagverloop op de pluviogrammen.
Het sinds vorig jaar aanwezige automatische monsternameapparaat werkte dit jaar
Qog

niet naar behoren. Duiker II leverde geen klachten, maar kon de afvoer van

de tweede bui van 9 september niet volledig verwerken.
Vorig jaar is bovenstrooms van duiker II een zandvang gemaakt met behulp van
gaas. Er is toen een landmeetkundige opname gemaakt die dit jaar is herhaald.
Er bleek zo'n 20 m3 (overeenkomend met ca. 30 ton) te zijn gesedimenteerd. Een
hoge schatting van de hoeveelheid door de duiker afgevoerd sediment komt op 5
ton. Dit is opmerkelijk aangezien volgens de literatuur normaliter het spoeltransport meer is dan het bodemtransport. Natuurlijk is dit maar een waarneming
over één jaar, maar hij lijkt toch wel betrouwbaar. Mogelijk geven monsters, te
nemen in de zandvang, een verklaring.
Van een aantal monsters, genomen bij duiker II, is de korrelgrootteverdeling
bepaald. Zoals te verwachten was, bleek de fractie fijne delen veel groter dan
die in de bodems van het vanggebied. De gemeten textuur komt nog het meest over
een met die van een mergelgrond. Bij het begin van een afvoer komt relatief veel
zand mee.
Opvallend is dat zo weinig van de neerslag wordt afgevoerd: slechts tweemaal is
meer dan 3% gemeten. Ook bij de weinige gegevens van de afstromingsproefperken
liggen de afvoerpercentages niet veel hoger (ca. 5%). Alle tot nu toe gemeten
afvoeren zijn weergegeven in Tabel 2.11. Er is gepoogd een verband te vinden
tussen het percentage van de neerslag dat wordt afgevoerd en grootheden als de
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Tabel 2.11 Overzicht van de afvoermetingen in kleine stroomgebieden

datum

duiker

neerslag

afvoer

(mm)

(m3)

afvoer

sediment

(%)

(kg)

210380

III

290480

III

14.6

13.8

1.0

72

040580

III

24.0

71.1

3.0

7380

050580

III

4.0

2.9

1.0

-

070580

III

4.5

8.1

2.0

-

120580

III

17.0

6.4

0.3

-

090680

III

3.5

1.7

0.5

-

130680

II

8.8

12.8

1.0

-

130680

III

8.8

23.3

3.0

-

150780

II

-

0.8

-

-

160780

II

-

-

-

-

160780

III

-

4.1

-

-

190880

II

17.4

69.4

2.0

-

190880

III

17.4

23.5

1.2

-

180980

I

7.6

10.8

-

-

180980

II

7.6

40.8

3.0

-

180980

III

7.6

26.8

3.0

-

310581

II

7.0

15.3

1.0

750

300881

II

16.4

50.5

1.5

-

300881

III

16.4

10.1

0.6

090981 (o)

II

12.0

7.6

0.3

405

090981 (m)*

II

8.0

>52.5

3.3

>2150

090981 (a)

II

5.3

22.5

2.1

-

090981 (o)

III

12.0

1.0

0.1

26.5

090981 (m)

III

8.0

46.5

5.5

090981 (a)

III

5.3

8.6

1.5

-

220981

II

5.7

- 4.5

0.8

313

220981

III

5.7

-

1.2

-

-

-

0.5

—

90

1370

74.5

tijdens de afvoer raakte de verdeelgoot verstopt, waardoor er een leemte in
de meting zit.
o = ochtend, m = middag, a = avond.
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totale neerslag, de erosiviteit van de regen en de vochttoestand van de bodem
bij aanvang van de bui. Een duidelijke samenhang is niet aantoonbaar.

2.8.6

Integratie van meetresultaten

Bij het erosieonderzoek bestaat, net als bij andere fysische wetenschapsbeoefeningen, een wisselwerking tussen theorie en praktijk. De voornoemde meetresulta
ten moeten dan ook worden getoetst aan elkaar, aan andere metingen en aan de
theorie.
Voor de hand ligt het dan de formule van WISCHMEIER te gebruiken. Daarom is deze
uitgewerkt, zowel voor veldniveau als voor het hele sleutelgebied A.
Met behulp van de resultaten van de afstromingsproefperken kan een bodemerosie
gevoeligheid (K) worden berekend (Tabel 2.12).

Tabel 2.12 Wischmeier-parameters voor afstromingsproefperken
A

=

R
0.51

L

S

C

1.06

1

.

P

K

0.3

1

0.19

gips-erial

270681

0.031

gips-erial

090981

0.112

11.6

1.06

1

0.3

1

0.03

leem-graan

090981

0.029

11.6

1.06

1

0.7

1

0.003

(alles in Angelsaksische eenheden; A in ton/acre)

De R-waarde is berekend uit pluviograafregistraties, de hellinglengte is 25 m
(L = 1.06) en de helling 9% (S = 1). C is een factor die afhangt van het gewas
en de bedekkingsgraad. Er zijn geen erosiebestrijdingsmaatregelen toegepast (P
= 1).
De R-waarde van de afgelopen twee jaren lag rond de 19. Bovenstaande gegevens
wijzen dan op een jaarlijks verlies van 0.1 tot 2.6 ton/ha. De gemeten en geschat
te sedimentafvoer bij duiker II is 35 ton (5 ton door de duiker en 30 ton in de
zandvang). Bij een vanggebied van 18 ha is dit 2 ton/ha/jr.
Hoewel WISCHMEIER nadrukkelijk vermeldt dat zijn formule alleen geldt op veldni
veau, en niet moet worden opgeblazen voor een stroomgebied, is dit hier toch
toegepast voor het het sleutelgebied A. Als het afvoerstelsel in evenwicht is
(geen geulerosie) is dat ons inziens wel mogelijk. De gemaakte fout hangt vooral
af van het aandeel van de geulerosie in de totale erosie. Tabel 2.13 geeft de be
rekende bodemverliezen in sleutelgebied A.
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Tabel 2.13 Bodemverlies van sleutelgebied A, berekend volgens Wischmeier.
kers

Opper
vlakte

A
(t/ha)

(ha)

A

R

K

L

S

C

P

(ton/
acre)

I

21

8,19

3,66

19

0.21

1.5

1,86

0.62

0.53

II

18

17,28

7,71

19

0.15

1.5

4,78

0.59

0.64

8

15,08

6,74

19

0.20

1.5

1,70

0.86

0.81

III

De vermelde waarden voor K, L, S, C en P zijn gewogen gemiddelden; de K is ge
schat met behulp van nomogrammen.
Het is duidelijk dat de geulerosie in het sleutelgebied positief is en bijdraagt
tot de gemeten 2 ton/ha/jr. Op grond van bovenstaande moet dus geconcludeerd wor
den dat de actueel optredende erosie laag is en ook aanzienlijk onder de verlie
zen ligt die de WISCHMEIER-formule voorspelt. Opgemerkt moet daarbij worden dat
uit één jaar meten, of liever gezegd uit de enkele de geregistreerde buien, nog
niet genoegzaam gefundeerde conclusies kunnen worden getrokken. Het vereist een
continue bemanning en metingen over een reeks van jaren om redelijk voldoende
specifieke informatie te krijgen van afvoer en regenintensiteiten en parameters
van de WISCHMEIER-formule of andere modellen.

Het verdient aanbeveling om andere modellen naast die van WISCHMEIER te bestuderen
en toe te passen voor het proefgebied.

2.9

Sleutelgebied A

2.9.1

Aanvullendegedetailleerde inventarisatie

Ten behoeve van een erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplan voor Sleutelge
bied A is een gedetailleerde inventarisatie gemaakt met betrekking tot bodem,
landgebruik, bodembedekking, hellingsgradient, -lengte en -morfologie, stenigheid,
erosieverschijnselen en erosiebestrijdingsmaatregelen. In de door ROM COLTHOFF &
VAN DIEST (1981) vervaardigde bodemkaart zijn enkele wijzigingen aangebracht,
zoals de stenigheidsklassen, het verschil in kalkbaarden, -mycelia en -spots.

In de hellingklassenkaart zijn de volgende helling klassen onderscheiden:0-2,
2-5, 5-10, 15-20 en 20-60%.
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In de periode van 5 tot 8 oktober is een kartering van het landgebruik en de be
dekkingsgraad gemaakt. De bedekkingsgraden zijn onderverdeeld in 8 klassen: 0-1,
1-5, 5-20, 20-40, 40-60, 60-80 en 80-100%.

De legenda van de

actuele -erosiekaart

volgt grotendeels die van MORGAN (1979).

Om een indruk te geven van de relatie tussen de erosieverschijnselen en de morfo
logie van het gebied, zijn ook de hellingvormen en de erosiebestrijdingsmaatrege.

len opgenomen in de kaart.

2.9.2

Erosiegevarenkaarten

Op twee manieren is een erosiegevarenkaart gemaakt: volgens de FAO-methode (FAO,
1979) en volgens de WISCHMEIER-formule. Beide methoden zijn parametrisch; de
FAO-methode baseert zich op landschapseenheden en vereist minder gedetailleerde
gegevens, terwijl de USLE uitgaat van de percelen. Een vergelijking van beide
methoden levert een hoge correlatie op (r = 0.9). De USLE-waarden liggen meestal
iets hoger dan de FAO-waarden. Gezien de hoge correlatie bij schaal 1:2000 is
te verwachten, dat de FAO-methode ook op grotere schaal voldoet.

2-9.3

Regen-simulaties

Middels metingen en berekeningen konden voor praktisch alle voorkomende bodemeen
heden 'infiltration-envelopes' worden geconstrueerd. De resultaten geven een
zekere rangorde in infiltratie-gedrag van bodems onder hetzelfde landgebruik.
Gemiddelde waarden voor het infiltratie-gedrag van bodems zonder inachtneming
van het landgebruik geven te hoge standaard afwijkingen en zijn daarom niet bruik
baar.

Voor de aggregaat-stabiliteit werd hetzelfde gedaan. Ook hier geldt hetzelfde
als voor het infiltratie-gedrag. Bij bepaalde bodems blijkt er een goed verband
te bestaan tussen aggregaat-stabiliteit en infiltratie-gedrag. Dit is te verklaren
als het gevolg van verschillende frequenties en intensiteiten van bewerking.
Van alle eenheden werden 'envelopes' vergeleken met regenduurlijnen van Valtorres
en Terrer. De resultaten (tolereerbare intensiteiten) zijn in kaartvorm weergege
ven.
Ook werd het effect van een bepaalde regenbui gesimuleerd. De resultaten (surplus
ten opzichte van 40% piasvorming) werden wederom in kaartvorm gepresenteerd. In
beide gevallen werd interceptie door de vegetatie verdisconteerd ("effectieveneerslag"). Beide kaarten zijn zeer bruikbaar bij het opstellen van erosiebestrij-
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dingsplannen. Tenslotte werd een afvoerbepaling in duplo uitgevoerd. De resulta
ten worden vergeleken met de berekende "envelope".

2.9.4

Geulerosie

Er is een beschrijving gemaakt van de belangrijkste geulkarakteristieken zoals
lengte- en dwarsprofielen en stroomgebiedsvorm en -omvang. Tevens is een indeling
gemaakt van de geulen naar type en ontwikkelingsstadium. Aan de hand hiervan
zullen de geulen onderling worden vergeleken. Ditzelfde is ook gebeurd met de
zijgeulen, die bovendien vergeleken worden met de hoofdgeulen.
Er werd een schatting verricht van de uitbreiding van de geulen aan de hand van
de luchtfoto's van 1956, 1974 en 1980. Met behulp daarvan is de ouderdom van de
geulen geschat en worden mogelijke oorzaken van het ontstaan van de geulerosie
ontdekt. Ook de uitbreiding van de zijgeulen is tentatief geschat.
Er wordt een overzicht gemaakt van de terraskarakteristieken en van de samenhang
ervan met het ontstaan van zijgeulen. De ontwikkeling van de erosie is nu één
jaar gemeten met behulp van piketten. Er worden voorstellen gedaan voor andere
meetmethoden.

2.9.5 _Erosiebestrijdingsglan
Bovengenoemd onderzoek is verricht ten behoeve van een bodembeschermings-, erosiebestrijdings- en geulbeteugelingsplan dat voor Sleutelgebied A wordt ontworpen.
De uitwerking van dit plan is nog niet voltooid en zal in een volgend Voortgangs
verslag worden geresumeerd.

2.10

Sleutelgebied B

Sleutelgebied B is een gebied ter grootte van ca.100 ha met specifieke problemen
die sterk verschillen van die in sleutelgebied A. Deze hangen voornamelijk samen
met de bodemkundige gesteldheid, die wordt bepaald door gips-mergel series met
een snelle mate van verwering. Deze uiterst marginale gronden worden meer en
meer verlaten door de boeren. Een ander aspect zijn de diepe boerenterrassen
met 'hormas' van vaak enkele meters hoog. Om inzicht te krijgen in deze problemaT
tiek zijn in 1981 gegevens verzameld, waarop een bodem- en waterconserverings
plan kan worden gebaseerd.Deze gegevens zijn vastgelegd in de vorm van een hellingenkaart (schaal 1:2000) een landgebruikskaart (1:2000) en een gedetailleerde
bodemkaart (1:2000; Fig. 2.4).
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2.11

2.11.1

Erosiebestriidings- en bodembeschermingsmaatregelen

Bankterrassen

Inleiding
Om een oordeel te geven over ontwerp, aanleg en functioneren van terrassen is
een onderzoek gedaan op enige bankterrassen in de omgeving van Munébrega, zowel
binnen als vlak buiten het proefgebied.
Hierbij zijn de bankterrassen ten behoeve van zowel de landbouw als de herbebos
sing aan de orde gekomen. De ligging van de terrassen is weergegeven in Fig. 1.2.
De herbebossingsterrassen zijn vergeleken met andere methoden die vroeger werden
toegepast in dit gebied. De landbouwterrassen zijn vergeleken met beschrijvingen
van constructies in de literatuur.
Bovendien zijn de ontwerpen voor bankterrassen van het ICONA doorgerekend. Hier
voor zijn tijdens de veldperiode vele infiltratie metingen gedaan, terwijl later
in het laboratorium grondstabiliteitsproeven zijn gedaan.

°m tot een beter inzicht in de actuele toestand van de terrassen te komen, werden
opnamen gemaakt van vier verschillende situaties, te weten:
In 1980 aangelegde landbouw bankterrassen op de conglomeraat-serie.
2• Recent aangelegde landbouwterrassen op de gips-mergel serie.
3. Recent aangelegde herbebossingsterrassen op de conglomeraat-serie.
Uit de jaren vijftig stammende plantvoren ten behoeve van de herbebossing op
de conglomeraat-serie.

De volgende gegevens werden verzameld:
a-

Landmeetkundige opnamen: langs- en dwarsprofielen van de terrassen, topogra
fische overzichten en vorm van de helling.

b-

Infiltratiecurven, bepaald met een dubbele ringinfiltrometer op verschillende
plaatsen in het langs- en dwarsprofiel

c. Vochtgehaltes op verschillende plaatsen in het langs- en dwarsprofiel,
d- Afvoer van terrasdoorbraken;

op bankterrassen werden daartoe meetbakjes en

regenmeters geplaatst.
e-

Grondmechanische bepalingen: deze werden verricht aan monsters gestoken uit
drie verschillende grondsoorten,

f- Algemene kenmerken zoals expositie, vegetatie en stenigheid.
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Naast deze bepalingen werden in het proefgebied nog de volgende gegevens verza
meld:
a. Taludopnames (helling, stabiliteit etc.) met het doel grondmechanische eigen
schappen te verificeren.
b. Opnamen van doorbraken voor een beter inzicht in het functioneren van het
hele terrassysteem.
c. Een landmeetkundige opname van een heuvel, met het doel voor dit terrein een
terrassering te ontwerpen.

De landbouwterrassen
In de omgeving van Munébrega zijn op terreinen van een groot bedrijf (700 ha),
eigendom van C.F. Ardavin R. in 1980 terrassen aangelegd ten behoeve van de aman'delteelt, waarbij de uitvoering zonder enig ontwerp en op het oog is verricht.
Opname 1 (Fig 2.6 en 2.7) laat een kwalitatief zeer slechte aanleg zien, met als
gevolg:
een langshelling van het terras van gemiddeld 10%;
een dwarshelling van het terrasvlak naar buiten;
een ernstige doorbraak met een groot vanggebied;
op vele plaatsen een ernstige ondergraving van de terrasrug;
op grote delen van het terras erosie- respectievelijk sedimentatieverschijn
selen; de sedimentatieplekken vertonen een verminderde infiltratiesnelheid.

Opname 2 laat een kwalitatief betere aanleg zien. Deze terrassering is echter
ouder en vertoont net zo goed veel doorbraken. De bodem waarin de terrassering
is uitgevoerd is zeer erosie- en slempgevoelig, waardoor hoge eisen aan onderhoud
moeten worden gesteld, waarvoor blijkbaar niet voldoende tijd beschikbaar is.
Een vergelijking is gemaakt met soortgelijke terrasseringen elders in de wereld,
waar landbouw op terrassen alleen bedreven wordt bij hoge bevolkingsdruk en lage
levensstandaard, dus op intensieve wijze. Dit impliceert een beter onderhoud
van de terrassen maar vereist ook een zorgvuldiger aanleg.

Herbebossingsterrassen
In het beschouwde gebied zijn door ICONA terrasseringen uitgevoerd. ICONA heeft
een aantal standaard-ontwerpen voor het terrasseren van hellingen met diverse
hellingpercentages. Per te terrasseren gebied wordt echter geen apart ontwerp
gemaakt.
Opname 3 laat een vrij goed aangelegd terras zien: nauwelijks een langshelling,
de dwarshelling van het terrasvlak over het algemeen iets naar binnen. Hier en
daar zijn echter sedimentatieplekken te zien, die de infiltratie ernstig belem
meren en kunnen leiden tot een doorbraak.
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De uitgevoerde doorbraakkarteriiig laat hier weinig problemen zien. De terrasse
ring is echter alleen aangelegd op licht hellend terrein (< 20%).
Er werd een tweede doorbraakkartering verricht vlak bij de Ermita de San Christobal (Fig. 2.8), bovenstrooms van een actieve geul. Waar de helling steil (> 30%)
fs, blijken de_terrassen aan sterk verval onderhevig te zijn.

j

de jaren vijftig was een andere wijze van terrasseren actueel: m.b.v. dier-

J

lijke tractie werd alleen een vore getrokken volgens de contourlijnen. In deze
voren werden de bomen gepoot. Opname 4 geeft een beeld van dit type terras. Op
vallend is de nauwkeurigheid waarmee de contourlijnen gevolgd zijn. Belangwekkend
waren

r

verder de volgende constateringen:

zelden werden beschadigingen van de voren gevonden;
de infiltratiesnelheid in de vore werd zeer hoog bevonden;
de opstanden op deze terrassen zijn vrij uniform.

Grondverft sberekening
Uitgaande van de beschikbare regen - en infiltratie gegevens zijn berekeningen
gemaakt van de bergingscapaciteit en het grondverzet van enige terrassen in de

actuele veldsituatie, van het standaardontwerp van ICONA en van een eigen ontwerp.
Het ontbreken van waarnemingen bij regen staat een vergelijking met de werkelijke
tQestand

niet toe. Volgens de berekening voldoet het ICONA-ontwerp aan de eis dat

te verwachten oppervlakkig afstromend water geborgen moet worden. Tabel 2.14 geeft
het

grondverzet voor de verschillende ontwerpen in geïdealiseerde toestanden.

Tabel 2.14 Grondverzet (m3/ha) voor ICONA-bankterrassen, contourvoren en plantgaten bij hellingen van 20 en 40% en bij plantdichtheden van 1000 en
4000 bomen/ha.
ICONA

contourvoren

plantgaten

bankterras

keiling:

40%

20%

40%

20%

40%

20%

1000 bomen per hectare

1600

900

80

80

90

30

4000 bomen per hectare

1600

900

80

80

360

120
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— langstelling terras stroomafwaarts
doorbraak
steilrand.

Fig. 2.8

Kartering van terrasdoorbraken (opname 2)

terras
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Stabiliteitsonderzoek
°m een idee te krijgen van de maximale hoek van het natuurlijke talud van los
geschoven grond, is enerzijds in het veld een groot aantal taluds van terrassen
opgemeten, anderzijds in het laboratorium de hoek van afschuiving van verstoorde,
j licht verdichte grondmonsters bepaald. In het veld onderscheidden we stabiele
taluds (zonder instorting onderaan het talud, of met een geringe helling ea be
groeid) en onstabiele taluds (met instortingen en geen of geringe plantengroei).
Tabel 2.15 geeft de resultaten voor diverse grondsoorten.

Tabel 2.15 Hellingshoeken van stabiele en onstabiele taluds als waargenomen in
het veld en bepaald in het laboratorium.

veldbepalingen
stabiel

laboratoriumbepalingen

onstabiel

grenswaarde

g^psserie

61%

103%

87%

mergelserie

73%

120%

84%

conglomeraat

67%

-

83%

het ontwerp en de aanleg van terrassen moet men uiteraard onder de grensWaarde
In

blijven, daar men anders een spontaan verval van het terras mag verwachten.

de praktijk is dit één van de belangrijke oorzaken van terrasdoorbraken, vooral

°P steile hellingen, waar de terrastaluds hoger zijn en bovendien de aanleg moei
lijker is.

SgSglusies
hierboven beschreven evaluatie van de werking van de bankterrassen kon door
Sebrek aan waarnemingen bij neerslag niet aan de praktijk worden getoetst.
Voorlopig kunnen uit het voorgaande de volgende conclusies worden getrokken:
Grootschalige amandelteelt op bankterrassen op gipsgronden zoals hierboven
beschreven lijkt economisch niet verantwoord.
Erosiebestrijding d.m.v. bankterrassen lijkt niet de beste oplossing, zeker
niet op hellingen boven 30% en wanneer terrassering kwalitatief op de tot nu
gebruikelijke wijze geschiedt.

De aanleg van bankterrassen voor herbebossing vergt aanzienlijk meer grondver
zet, dan de aanleg van contourvoren of plantgaten.
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2.11.2

Grondbewerking_als_terrasseringsmethode

In een perzikken-boomgaard, liggend in de 'Vago' (Fig. 1.2), worden door een be
paalde manier van grondbewerking contourruggetjes gevormd die uiteindelijk wel
licht zullen leiden tot het ontstaan van bankterrasjes. De boer bewerkstelligt
dit door de cultivator op een bepaalde manier in te stellen. Het is belangrijk
dit proces te volgen om uitspraken te kunnen doen over deze maatregel op lange
termijn. Dit jaar is een landmeetkundige opname gemaakt (Fig. 2.9) van dit veld.
De meetlijn dient ieder jaar dezelfde te zijn en is daarom vastgelegd met piket
ten (die nog moeten worden vervangen door ijzeren pinnen).

2.11.3

Voorbeeld van een terrasseringsglan

Na mondelinge afspraken met de bedrijfsleider (Juan Manuel Lassa Gil) van grond
bezitter César F. Ardavin Ruiz, is besloten een plan op te stellen, uit te voeren
met eigen machines en begeleid door de LH.
Het te terrasseren terrein ligt aan de N 202 tussen Munébrega en Calatayud ter
hoogte van de 'Reflector' en de 'Palomar'. Dit terrein ligt momenteel braak en
heeft een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Voor het ontwerpen van het terrassysteem
werden de volgende veldwerkzaamheden uitgevoerd;
landmeetkundige opname;
opname van de bedekking van de vegetatie;
opname van de bodemdiepte- en soort.
De landmeetkundige opname werd uitgewerkt tot een hoogtelijnenfcaart die als basis
dient voor het ontwerp. Op de kaart is alle benodigde informatie voor de uitvoe
ring aangegeven, zoals grondverzet, dwarsprofielen en 'lay-out*. In het veld
zijn reeds voldoende piketten geplaatst om met behulp van een meetband de plaats
van de terrassen te kunnen aangeven.

2.11.4

De_Alfalfagroef
/

In de nabijheid van Munébrega bevinden zich terreinen die verlaten zijn als ge
volg van slechte mogelijkheden tot gemechaniseerde landbouw. Dit soort percelen
hebben vaak een aanzienlijke helling en zijn moeilijk bereikbaar.
Besloten is om daar een demonstratie proef op te zetten met Alfalfa (Medicago
sativa), in nauwe samenwerking met de plaatselijke landbouwers en de Servicio
de Extension Agraria (Landbouwvoorlichtingsdienst). De proef zal plaatsvinden
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op een perceel op de "Cerro de Mata". Het terrein werd belangeloos ter beschikking
gesteld door José Lozano. Van het veld is een hoogtelijnenkaart gemaakt. Beschik
baar zijn verder een kadastrale kaart, luchtfoto's en bodemkundige gegevens.
De als demonstratie opgezette proef heeft de volgende doeleinden:
een schatting maken van de opbrengst van een Alfalfa-varieteit onder niet
geïrrigeerde omstandigheden.
bestuderen van de invloed van het gewas Alfalfa op de erosie gedurende ver
schillende fasen in de ontwikkeling, in vergelijking met de effecten die de
spontane vegetatie heeft.
De twee proefveldjes, die elk een oppervlakte hebben van 25 x 40 m2, zijn in fe
bruari 1982 geploegd en zullen bij gunstige omstandigheden ingezaaid worden.

2.12

Sociaal-economische aspecten

2.12.1

yiSY2®Eî5§_Yan ^et onderzoek

De in 1980 voorgestelde enquête is eind 1981 gedeeltelijk uitgevoerd: een tiental
boeren uit Maluenda en 33 boeren uit Munébrega zijn ondervraagd. Het veldwerk
is verricht door studenten van de afdeling Sociale Geografie van de Universiteit
van Zaragoza, onder leiding van dr. A. HIGUERAS, J.L. RUBIO en J.L. CALVO. Aan
het definitieve verslag wordt op dit ogenblik (februari 1982) gewerkt, zodat
slechts de voorlopige resultaten van het uitgevoerde onderzoek kunnen worden
vermeld.

.

Het lag in de bedoeling naast deze enquête ook een inventarisatie te maken van
de sociaal-economische en -demografische structuur van de landbouw in het gebied.
Onder andere door het ontbreken van een goed bijgehouden kadaster kon dit niet
worden uitgevoerd. Dit laatste in combinatie met het slechts gedeeltelijk uitvoe
ren van de enquête maken het onmogelijk om relaties tussen sociaal-economische
factoren enerzijds en houding en gedrag t.a.v. erosie anderzijds, op de oorspron
kelijk beoogde wijze vast te stellen.

2.12.2

7

Samenvatting van de voorlopige resultaten

Enkele demografische kenmerken en ontwikkelingen
Meer dan de helft van de ondervraagde boeren is jonger dan 55 jaar;.20% van de
ondervraagden heeft zeker geen opvolger en van de overigen is de opvolgingssitu
atie onduidelijk. Een kwart van de ondervraagden vermeldt deze onzekerheid ten
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aanzien van de opvolging als belangrijkste oorzaak voor het ontbreken van plannen
voor de toekomst.

Uit de antwoorden kunnen de volgende strategieën voor het verhogen/aanvullen
van het inkomen worden gedestilleerd:
-

als de meest gewenste strategie wordt genoemd de uitbreiding van geïrrigeerde
gronden;

-

daarnaast wordt gedacht aan veranderingen in verbouwde gewassen - met name
inkrimping van de wijngaarden en uitbreiding van de amandelteelt - en toepas
sing van technische vernieuwingen op het gebied van bemesting, mechanisatie,
etc. ;

~

afstoting van steile percelen en slechte

gronden tegenover de aankoop van

gronden voor droge landbouw;
als het voorgaande onmogelijk is of onvoldoende oplevert, zal men zich richten
°P

werkzaamheden

buiten

het eigen bedrijf: incidentele nevenactiviteiten

of nevenberoep.

Sgudin^ en gedrag ten aanzien van erosie

Problemen ten gevolge van erosie worden minder vaak genoemd dan andere problemen,
2°als

lage prijzen, slechte grond en watergebrek. Bovendien worden nauwelijks

concrete voorbeelden van schade, anders dan aan wegen, genoemd. Wel constateert
60% van de ondervraagden dat de opbrengsten onderaan de helling over het algemeen
hoger zijn dan bovenaan.

Erosieverschijnselen als korstvorming en schade aan wegen worden het vaakst ge
noemd; wegspoelen van grond en sedimentatie slechts zelden.
°Pvallend veel respondenten (80%) hebben in de afgelopen tien jaren een duide
lijke vermindering van de afvoer in de geulen waargenomen, hetgeen zij toeschrijVen

aan de herbebossing.

Op de rechtstreekse vraag naar getroffen maatregelen ter voorkoming of bestrij
ding van erosie werd slechts door een beperkt aantal respondenten bevestigend
beantwoord; uit de antwoorden op gespecificeerde vragen naar afzonderlijke maatregelen

blijkt

echter dat het merendeel van de boeren wel degelijk maatregelen

heeft uitgevoerd. Naast het door de boeren relatief onbelangrijk en incidenteel
beschouwde karakter van de erosie, is het feit dat erosiebestrijding vaak slechts
eén

van de doelen van de maatregelen is (naast b.v. waterconservering), vermoede

lijk een reden voor dit verschil in beantwoording.
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De herbebossingen worden over het algemeen positief beoordeeld, behalve door
diegenen (25%) wier grond destijds is onteigend ten behoeve van die bebossing.
Veertig procent van de ondervraagden acht uitbreiding van de bebossingen wense
lijk, vijftig procent acht dat niet wenselijk.

2.12.3

Conclusies

Ongetwijfeld veroorzaakt de erosie enige overlast, maar de omvang van deze over
last is naar het inzicht van de ondervraagde boeren niet erg groot. De wenselijk
heid respectievelijk noodzaak voor aanvullende maatregelen ter bestrijding en/of
voorkoming van erosie zal dan ook aan de hand van andere argumenten dan die ont
leend aan de boeren moeten worden aangetoond. Gesteld dat dat niet kan, dan moet,
mede op grond van de hierboven samengevatte resultaten, worden geconcludeerd dat
ingrepen of plannen met als hoofddoel erosie-bestrijding in dit gebied niet ge
rechtvaardigd kunnen worden.
Dat geldt uiteraard niet voor plannen met een ander hoofddoel, waarbij de effecten
ten aanzien van erosie dan als belangrijke nevenvoorwaarde zouden moeten worden
beschouwd. In de eerste plaats zou aan de ontwikkeling van plannen gericht op
de uitbreiding van de mogelijkheden voor irrigatie gedacht moeten worden.
Daarnaast lijken verbeteringen in het gebruik van de in cultuur genomen en woeste
gronden wenselijk. In het eerste geval kan aan experimenten met (kapitaals- en
arbeids-) intensievere alternatieven worden gedacht (alternatieve gewassen of
teeltmethoden). Voor de ontwikkeling van meer extensieve alternatieven voor de
woeste gronden (andere dan houtteelt en begrazing door schapen, bw. in de vorm
van agroforestry) zal zowel nationale als internationale belangstelling bestaan.
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Intermezzo

DRINKWATER RAAKT ERG SNEL OP

Spanje snakt naar regen
Van ome correspondent
ROBBERT BOSSCHART
BARCELONA _ Spanje en
roorx] de Spaanse boeren snakken
naar regen. Tot nu toe is 1981 het
droogste jaar van de eeuw en de
zon UI«
die weer
recordaantallen toe*WU
WVVI ICI.UIU<UHJMU4VU
risten heeft aangetrokken blijft
de dorre akkers verbranden.
De Spaanse stuwmeren bevatten
slechts 37 percent van het water
waarvoor ze zijn berekend; 46
plaatsen in Spanje hebben geen
druppel drinkwater meer en wor
den met tankwagens bevoorraad;
in SI andere plaatsen, waaronder
de grote Andalusische hoofdstad
Sevilla, druppelt er uit de kranen
alleen enkele uren in ochtend nog
een beetje vocht. De Spaanse vee
stapel krepeert van de dorst en
vindt geen sprietje groen gras om
te eten. Tienduizenden landarbei
ders ajn werkloos, omdat het
geen zin heeft in uitgedroogde
grond te zaaien. Het bosbestand in
Spanje, dat toch al ver beneden
peil is, dreigt een nieuwe klap t e
krijgen die een volle generatie van
herstelwerkzaamheden
zal
vergen.
De biologen van de natuurreser
vaten in Zuid-Spanje zijn rade
loos: vooral in het enorme park

ran Donana waar talrijke vogel
soorten uit Noord-Europa plegen
te overwinteren en in het reservaat van Fuentepiedra dat rond
_

I«

I dnnnAllW
JjflJiUUU U. n

heeft zwaar
te lijden

probleem d*t œn pi*n* la de «we«
eeuwen voordoet". De bisschop
pen van Andaluai* hóuden-specia
le bidstonde», de primaat van
Spanje «n kardinaal van Toledo
organiseerde zelfs een nachtelijke
processie om de hemel regen al te
smeken.
Maar da wetenscia/ geeft hen
weinig hoop; „Er doet zich al twee
jaar lang een uitzonderlijke zonne-activiteit in onze atmosfeer
voor, die winden tussen noord en
zuid veroorzaakt in plaats van de
winden tussen west en oost die in
Spanje regen plegen te brengen;
en wij voorzien geen spoedige ver
anderingen," zegt de directeur
van het Spaanse wee rins tituut.

deze tijd de flamingo's ontvangt
wordt een grote sterfte gevreesd.
Dinsdag heeft het voor het eerst
Het wonder of de sinterklaas
in den maanden een beetje gere surprise zal snel moeten komen:
gend in Zuidwest-Spanje, maar als het vóór 6 december niet flnk
dat was een druppel op een gloei regent, tenminste 150 liter per
ende plaat. Het probleem ligt niet vierkante meter, moet de Spaanse
alleen aan 1981; ook 1960 had al regering noodfondsen gaan aan
spreken. In het voorjaar had zij
vele droogterecords geslagen.
speciale landbouwkredieten (ruim
Spanje heeft geen toereikende 1 miljard gulden) verleend. Maar
reserves meer. Volgens het ge {nu zeggen de Spaanse boeren en
meentebestuur van Sevilla, dat !veehouders dat zij niet s meer
miljoenen moest investeren om terug kunnen betalen en dat al
het eigenlijk ondrinkbare water leen gratis subsidies van soortge
van de Guadalquivir nog enigszins lijke omvang nog een ramp kun
bruikbaar te maken, is het een nen verhinderen.
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TUSSENTIJDSE BALANS; EVALUATIE EN PLANNING

3.1

Beoogde en gerealiseerde werkzaamheden in 1981

In deze paragraaf wordt kort het programma voor 1981 vergeleken met de realisaties
De codes verwijzen naar het onderzoeksprogramma als vermeld in het voortgangsver* slag 1979, Hoofdstuk 11.2 en 11.3. De met een asterisk gemerkte codes zijn onder
werpen die nog niet in het onderzoeksschema van 1980 waren ondergebracht en alsnog
daaronder dienen te worden opgenomen.

Vakgroep Bodemkunde en geologie

programma 1981

1.1.4

Bodemgesteldheid en landtype
Afronding en controle bodemkaart proefgebied schaal 1:10 000.

1.1.5

Regionale toepassing van teledetectie ten behoeve van bodem- en erosiekartering.
Studie van de niewe serie luchtfoto's op erosieverschijnselen.

2.1.4

Proces van oppervlakte-erosie
Erosiegevoeligheid van karteringseenheden, fysische parameters.

2-1.13

Sedimentologisch onderzoek van erosie-afzettingen.
Geologische karakterisering van de afzettingen;
permeabiliteit van gesteente en bodem;
sedimentologie en geomorfologie van de alluviale puinwaaierafzetting.

3.6.2

Landevaluatie sleutelgebied A.
Gedetailleerde bodemkaart sleutelgebied A (schaal 1:5000)

3.6.3

Landevaluatie sleutelgebied B.
Aanzet studie sleutelgebied B; invloed v,„ de terrassering op de bode»ontwikkeling.

-S^lisaties

1.1.4
l-1.5

De bodemkaart van het proefgebied 1:10000 is gecontroleerd.
Satellietbeelden en digitale Landsat-gegevens van het Calatayudbekken
zijn verwerkt. Interpretatiekaarten ten aanzien van de bodemgesteld
heid en het landgebruik zijn samengesteld (publ. ISSS Symposium Telede-
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tectie, Polen 1981).
Er is een aanvang gemaakt met de studie van de luchtfoto's van 1980 voor
de detectie van erosieverschijnselen.
2.1.4

Er zijn aggregaatstabiliteitsmetingen volgens verschillende methoden
verricht van een 12-tal bovengrondmonsters. Van het bodemoppervalk zijn
verticale foto-opnamen gemaakt.

2.1.13

Er zijn een aantal sedimentografische beschrijvingen gemaakt van de
puinwaaierafzettingen in het proefgebied.

3.6.2 & Gedetailleerde bodemkaarten zijn geconstrueerd van de sleutelgebieden
3.6.3

A en B (schaal 1:2000). De landevaluatie is nog niet afgerond.

Vakgroepen Bosteelt, Vegetatiekunde en Boshuishoudkunde

Programma 1981

1.2.1

Floristische inventarisatie:
Voortzetting

floristische

inventarisatie:

herbarium, kaartsysteem,

fotocollectie.
1.2.2

Vegetatiekundige inventarisatie:
a.

Voortzetting vegetatiekundige inventarisatie: beschrijving van vege
tatiefragmenten, hun milieu en (waar mogelijk) geschiedenis;

b.

Vegetatiekundige overzichtskartering aan de hand van de luchtfoto's
van november 1980;

c.

-—

Veldwerk, dit laatste aansluitend op de vegetatiekundige inventari
satie.

1.2.3

Landgebruik:
Invloed beweiding:
a.

Nagaan menu van schapen en geiten;

b.

Nagaan van effect van uitsluiting beweiding op verschillende vegeta
ties aan de hand van permanente pro^fperken (beweid naast onbeweid).

1.2.4

2.2.1

Dynamische aspecten van bos en spontane vegetatie (voortzetting):
a.

Ontwikkelingsfasen Pinus halepensis-aanplantingen;

b.

Successie-onderzoek, eventueel inrichten nieuwe proefperken;

c.

Beschrijving vegetatie-ontwikkeling in afstromingsproefperken.

Landgebruik in relatie tot erosie:
a.

Quercus ilex - bos (steeneik): structuur, samenstelling, gebruik
vroeger en nu, regeneratie, hydrologische en bodemconserverende func
tie (in combinatie met 1.2.4);
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b.

Vergelijking van situatie in:
gebied met bankterrassen, vervolgens bebost;

-

gebied met smalle terrassen aangelegd in ossentractie en bebost-

-

agrarisch gebied, waarbij overige condities (oorspronkelijk) ver
gelijkbaar zijn: topografie, moedermateriaal.

Aandacht schenken aan verschillen in erosie, bodemontwikkeling, enz
(onderdeel van interdisciplinair onderzoek).
3.2.2

Spontane vegetatie:
a.

Diversificatie van productie; mogelijkheden voor oogst van kruiden
(lavendel, thijm), bijenteelt;

b.

Mogelijkheden voor begroeiing landbouwgebieden: stimulering vegetatie
op terraswanden, aanleg windsingels.

3.2.3

Geulbeteugeling:
Mogelijkheden voor beteugeling erosiegeulen langs vegetatieve, eventueel
cultuurtechnische en vegetatieve weg.

Realisaties

^•2.1

Floristische inventarisatie had plaats in twee perioden: voorzomer respec
tievelijk nazomer. Herbarium, kaartsysteem en fotocollectie werden uitge
breid.

1.2.2

Een vegetatiekundige inventarisatie van het proefgebied werd uitgevoerd.
Vegetatiekundige criteria werden gehanteerd bij de vervaardiging van
een landschapskaart die overigens gebaseerd is op de eerder gereed geko
men bodemkaart en geomorfologische kaart.

i-2.3

Landgebruik. In de nazomer bleek de schaapskudde voornamelijk de stoppel
velden en (bevloeide) boomgaarden te bezoeken. Erial en open steeneikbegroeiïngen worden waarschijnlijk meer in voorjaar en voorzomer bezocht.
Naast de twee bestaande permanente proefperken in Quercus ilex-begroeiïng
(noord- respectievelijk zuid helling) werden twee nieuwe ingericht, opge
nomen en omrasterd om beweidingseffecten na te gaan.
Dynamische aspecten werden onderzocht bij jonge aanplant van Pinus halepensis (focus:groei in relatie tot diverse groeiplaatscondities) en bij
erial en Quercus ilex begroeiïng(aan de hand van permanente proefperken,
zie ook 1.2.3).

2 ? 1

Landgebruik in relatie tot erosie. Structuur en regeneratie van Quercus
ilex-begroeiïng werden nader bestudeerd en aandacht werd geschonken aan
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bodemconserveringsaspecten. De vergelijkende gebiedsstudie kon niet wor
den gerealiseerd omdat de vertegenwoordigers van de betrokken disciplines
niet gelijktijdig in het veld waren.
3.2.2

Onderzoek naar mogelijkheden voor diversificatie van productie en stimu
lering van begroeiing in landbouwgebieden is niet uitgevoerd, vooral
wegens ontbreken van duidelijke methodieken en van tijd.

3.2.3

Onderzoek naar geulbeteugeling kwam niet uit de verf. Vegetatiekundige
beschrijving is nog summier, overleg met andere vakgroepen (vnl. Weg- &
waterbouwkunde en irrigatie) onvoldoende.

Hoewel niet opgenomen in het programma kan nog het volgende worden vermeld:

1.4.1

Door staf en studenten van de vakgroep Sociale Geografie van de Universi
teit van Zaragoza is het enquête programma - hoewel slechts gedeeltelijk
uitgevoerd - afgesloten.

Vakgroep Cultuurtechniek

Programma 1981

1.1.1

Klimaat:
a.

Verwerking van regencijfers van 16 stations in en rond het onderzoeks
gebied;

b.
1.4.2
&
1.4.3

—

Verzameling van regencijfers van 1980 en verwerking.

Economische kaders:
Macro-economisch kader: loon- en prijsverhoudingen, subsidies in de landbouw, landbouwbeleid, ontwikkeling van prijzen en kosten, erosiebestrijding als kostenfactor;
Bedrijfs-economisch kader: bedrijfsvoering, bedrijfsstructuur, mechanisa
tie, landgebruik in relatie tot erosie. /

2.1.3

Sequentieel erosie-onderzoek: methodologisch onderzoek van actuele-erosiekarteringen.

2.1.4

Proces van oppervlakte-erosie:
a.

Metingen van de erosie met behulp van regensimulaties en proefperken;

b.

Bepaling van de erosiviteit van de neerslag met behulp van Kopeckyringen;
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c.

Bepaling vail de erosiegevoeligheid van de bodem met behulp van Kopecky-ringen en regensimulaties in het laboratorium;

d.
3.6.4

3.3.4

Proefpleksgewijze kartering van de erosie op terrassen.

Landevaluatie van het proefgebied:
a.

Verdere uitwerking van de landevaluatie 1980;

b.

Inbouw van de landevaluaties van de sleutelgebieden A en B.

Landrichting: Ontwerpen van alternatieve landinrichtingsplannen waarin
de bodembescherming en erosiebestrijding in uiteenlopende mate een rol
spelen, voor de sleutelgebieden A en B.

Realisaties

1.1.1

Klimaatstudies
Regencijfers van omliggende stations zijn geschikt gemaakt voor computer
verwerking. Met het homogeniteitsonderzoek is een begin gemaakt. Hierbij
zijn de gegevens van 1980 en 1981 nog niet betrokken.

1.4.2
&
1.4.3
2.1.3

De student die dit onderzoek zou verrichten heeft de start ervan uitge
steld tot 1982.

Een nieuwe karteringsmethode (proefplekkenmethode) is uitgewerkt en getest
De verwerking van de resultaten is nog niet voltooid. Met behulp van ter
restrische stereo-opnamen zijn de erosieverschijnselen vastgelegd. Een
handleiding van de kartering is gereed gekomen.

2.1.4

a.

De routinematige proefperkmetingen leverden dit jaar weinige, maar
wel betrouwbare resultaten op. Regensimulaties zijn niet verricht;

3.6.4

b.

Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd;

c.

Dit onderzoek is voltooid;

d.

Deze kartering is •* op enigszins gewijzigde manier - verricht.

Dit geïntegreerde onderzoek, begonnen in 1980, heeft in 1981 geen voort
zetting gevonden.

3.3.4

Voor Sleutelgebied A wordt een inrichtingsplan opgesteld door de studen
ten van de Universiteit van Amsterdam. In Sleutelgebied B zijn een aantal
basisgegevens verzameld voor de planning in 1982.
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Tegenover de niet gerealiseerde studies staan de volgende onderzoekingen die
buiten het programma werden verricht:

3.3.1

Er is een ontwerp gemaakt voor de terrassering van een te ontginnen gebied op gipsgronden, gelegen buiten het proefgebied.

2.3.1

Van een recente terrassering is een kritische studie gemaakt over de
aanleg en werking. Van een veld in het proefgebied wordt de ontwikkeling
van het reliëf als gevolg van de bodembewerking gevolgd.

3.2.4

Een voorstel voor een demonstratieproef met alfalfa is uitgewerkt. Van
het proefterrein is een hoogtelijnenkaart gemaakt.

Vakgroep Weg- en waterbouwkunde en irrigatie

Programma_1981

2. 1.1

Meetmethodieken:
a.

Meetinrichtingen in drie duikers uitrusten met automatische tijdsregistratie;

2 .. 1.4

2.1.5

b.

Ins tal.leren monstername-apparaat in duiker III;

c.

Afvoermetingen en monsternames in duikers I, II en III.

Proces van oppervlakte-erosie:
a.

Analyse van.zand- en slibmonsters;

b.

Afstromingsproefperkjes aanleggen boven duiker II(?).

Geulerosieproces:
a.

Voortzetting kartering op de classificatie van het afwateringspatroon en de afmetingen van enkele geulen;

b.

On,derzoek naar het geulvormingsproces;

c.

Metingen aan bestaande zandvang.

2. 1. 8

Waterbalans: Verkennend hydrologisch onderzoek.

2.1.9

Afvoermodellen: Onderzoek naar de mogelijkheid van toepassing van stochastische modellen.

2.3.1

Terrasseringen: Evaluatie van de kwaliteit en de effectiviteit van de
terrassen (onderdeel van een multidisciplinair onderzoek).

3.3.1

Erosiebestri.j dingsmaatregelen: Onderzoek naar geulerosiebestrij dingsmaatreg~len.
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Realisaties

2.1.1

a.

In duiker II is een minirecorder geplaatst om de afvoer automatisch
in de tijd te registreren.
De stroomvoorziening wordt verzorgd door een zonnepaneel.

b.

De redenen dat er geen monsternameapparaat in duike.r III is geplaatst
zijn:
de werking van het monsternameapparaat in duiker II liet te wensen over,
de kostenbesparing.

c.

Tijdens vijf buien zijn er afvoermetingen en monsternames verricht,
vooral in duikers II en III.

2. 1.4

a.

In het laboratorium zijn de verkregen zand- en slibmonsters geanalyseerd.

b.

In het stroomgebied van duiker II zijn vier duploplotjes (afstromingsproefperkjes) van 0,5 x 1,0 m2 aangelegd.
Ter vergelijking met het afstromingsproefperk op de bruine leem is
daar eveneens een duploplotje aangelegd.

2.1.5

a.

De geulkartering is in 1981 niet voortgezet.

b.

Geen aandacht is er besteed aan het onderzoek naar het geulvormingsproces.

c.

Van de zandvang is weer een landmeetkundige opname gemaakt en de
hoeveelheid sediment is berekend.

Door de sectie Hydrogeologie van de vakgroep Bodemkunde en geologie is

2.1.8

een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van waterconservering in deelgebied A.

In deelgebied Ais op veldnivo een uitgebreide uitwerking gegeven aan de

2 .. 1.9

formule van Wischmeier.
2.3.1

Het terrasonderzoek heeft geen voortgang gevonden.

3.3.1

Aan het onderzoek naar geulerosiebestrijdingsmaatregelen is in 1981 geen
aandacht besteed.

Buiten het programma is in deelgebied B begonnen met een inventariserend onderzoek naar' actuele erosieverschijnselen, en van het gebied is een hellingkaart
gemaakt.

3.2

Evaluatie van de werkzaamheden

Tijdens de evaluerende bespreking van het project zijn door de deelnemers van
1981 een aantal punten naar voren gebracht die een goede voortgang van het pro-
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ject in 1982 kunnen bevorderen. Daarbij blijven de punten, genoemd in de evalua
tieparagraaf van het Voortgangsverslag 1980, onverminderd van kracht. De nieuwe
punten hebben betrekking op huishoudelijke zaken, de coördinatie en de planning.

3.2.1

Huishoudelijke zaken

Er is gebleken dat uit het huis in Munébrega regelmatig essentiële materialen
(chronometers, luchtfoto's, verslagen en kleine apparaten) verdwijnen of ernstig
beschadigd worden achter gelaten, /aak wordt het gemis eerst na enige tijd vast
gesteld, hetgeen het achterhalen van het vermiste bemoeilijkt. Ieder die zich
voorbereidt op het project zal tijdens die voorbereiding willen weten of de ma
terialen die hij nodig denkt te hebben voor zijn onderzoek in Munébrega aanwe
zig zijn. Nu blijkt dat vermelding op de materiaallijst geen waarborg biedt voor
de beschikbaarheid of bruikbaarheid ervan in het veld, moet gekozen worden voor
een andere procedure. Als voor een onderzoek apparatuur vereist is, wordt dit
vanuit Wageningen meegenomen. Degene die het onderzoek uitvoert, tekent voor de
ontvangst en is verder verantwoordelijk voor het materiaal. Het overdragen van
materiaal aan een opvolger blijft mogelijk, maar ook dan dient de overdracht
schriftelijk te worden vastgelegd. Een

bijkomend voordeel van deze regeling is,

dat de student zich, alvorens naar Spanje te vertrekken, degelijk op het komende
onderzoek dient voor te bereiden en een goed programma van werkzaamheden moet
opstellen.
Bovenstaande werkwijze laat in het veld weinig mogelijkheden open voor een even
tuele uitbreiding of verandering van het onderzoek. Om toch enigszins aan de mo
gelijkheid van verandering van het programma tegemoet te komen, zal er naar wor
den gestreefd, van elk regelmatig te gebruiken apparaat één reserve-exemplaar in
Munébrega aan te houden. Deze dienen op een opnieuw samen te stellen inventaris
lijst vermeld te worden.
Wat betreft de bewoning van het huis, wordt ernaar gestreefd niet meer dan
8 personen tegelijk onder te brengen. Gedurende zeer korte perioden kan dit aan
tal echter toch worden overschreden. Een te grote bezetting gedurende lange tijd
kan onnodig spanningen veroorzaken. Mogelijkheden om aanvullende woonruimte te
vinden voor piekperioden zijn onderzocht en zonder succes gebleven.
De ruimte voor het uitwerken van veldgegevens laat sterk te wensen over. Dit zal
verbeterd worden door de voorkamer in zijn geheel te bestemmen voor studie- en
uitwerkruimte. Hiertoe zullen een grote tafel (of tafelblad op schragen) en
stoelen moeten worden aangeschaft.
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Ten aanzien van het huishouden is voorgesteld, een soort reglement op te stellen
waarin o.a. regelingen worden opgenomen met betrekking tot kostenomslag, inko
pen, koken, schoonmaakbeurten, onderhoud en bewaring van apparatuur.
Ten aanzien van het transport werd vastgesteld, dat belangrijke delen van het
proefgebied te voet bereikbaar zijn. Deze wijze van vervoer wordt positief be
oordeeld, omdat men

dan op intensieve wijze vertrouwd raakt met het gebied.

Voor grotere afstanden worden fietsen gebruikt, die echter intensief onderhoud
«

vergen omdat het voor fietsen zwaar terrein betreft. Dit vervoermiddel wordt
matig positief gewaardeerd voor veldwerk, voor tochten op de verharde weg zijn
ze erg bruikbaar gebleken. Voor werkzaamheden die vervoer van zware of onhandel
bare materialen vergen (regensimulaties, infiltratiemetingen) of voor die welke
worden verricht op grote afstand van Munébrega, zal de mogelijkheid worden ge
boden een auto te huren voor de tijd van die specifieke werkzaamheden. Als stu
denten zelf over een auto beschikken zal voor het gebruik van dit eigen vervoer
middel een vergoeding worden gegeven.
De mogelijkheid van aanschaffing van een "projectauto" is nagegaan. Bij eventu
ele verlenging van het project zou dit mogelijk zijn, maar er blijven zeer
zwaarwegende bezwaren in verband met stalling, onderhoud, reparaties en vooral
verzekering. Het gebruik ervan door telkens wisselende chauffeurs, samenhangend
met het feit, dat er niet steeds één bepaalde persoon in Munébrega aanwezig is,
komt de gebruikszekerheid zeker niet ten goede. Wellicht is de aanschaffing van
één of twee bromfietsen een goed alternatief.

3.2.2

Coördinatie van

het veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn te verdelen in disciplinaire en interdisciplinaire
activiteiten. De disciplinaire werkzaamheden worden verricht door één vakgroep
en hebben voor de andere vakgroepen pas betekenis in het uiteindelijke resultaat
van een afgesloten deelonderzoek (een voorbeeld hiervan is de opname van de per
manente kwadraten door de vakgroep Bosteelt). Interdisciplinaire werkzaamheden
hebben betekenis voor alle deelnemende vakgroepen (voorbeelden hiervan zijn de
meteorologische waarnemingen, de afvoerbapalingen en de monstername bij opper
vlakkige afstroming). In dit laatste geval ligt de hoofdverantwoordelijkheid bij
één van de vakgroepen (bij voornoemde voorbeelden bij Cultuurtechniek, respec
tievelijk Weg- en waterbouwkunde en irrigatie), maar in voorkomende gevallen
zullen ook studenten of stafleden van de andere vakgroepen de verplichting heb
ben de waarnemingen uit te voeren. Een beschrijving van deze werkzaamheden zit
in een map handleidingen die in Munébrega aanwezig is. Het blijkt nodig het een
en ander ook te vermelden in de "Projectwijzer".
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3.2.3

Planning_en integratie

In het Voortgangsverslag 1979 is een algemeen en integraal onderzoekprogramma
opgesteld voor de periode 1979-1982. De gedetailleerde uitwerking van

dat pro

gramma (weergegeven in het Voortgangsverslag 1979 op de pagina's 70a t/m d)
geeft een uitgebreide lijst van deelonderzoekingen die - hoewel onderling samen
hangend via het algemene programma - als min of meer zelfstandige onderdelen
door studenten kunnen worden uitgevoerd. Deze detaillering heeft ertoe geleid,
dat veel studenten een onderzoekje hebben verricht zonder het te kunnen plaatsen
in het grote geheel, dat wil zeggen zonder goed te beseffen welke relaties het
heeft met gelijktijdig of later onderzoek: de eenheid van het onderzoek komt
veel te weinig uit de verf en de indruk bestaat, dat de verschillende vakgroepen
elk hun eigen doelstellingen nastreven.
Reeds bij de evaluatie over het jaar 1980 kwam naar voren, dat het interdisci
plinaire werk te veel op de achtergrond was gebleven en werden aanbevelingen
gedaan voor meer geïntegreerd werken in 1981. Aan het einde van 1981 moeten we
echter concluderen, dat ook in dat jaar het interdisciplinaire werk is achter
gebleven bij wat wenselijk is. De suggestie van 1980 om het een en ander te be
vorderen door gezamenlijk te werken aan één of meer sleutelgebieden, heeft tot
nu toe slechts geleid tot inventariserend onderzoek in sleutelgebied B en evalu
erend onderzoek in sleutelgebied A.
Voor 1982 wordt het met name wenselijk geacht het opstellen van erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen op interdisciplinaire wijze aan te pakken,
waarbij de vakgroep Cultuurtechniek de hoofdverantwoordelijkheid op zich neemt.
Bovendien kunnen vanaf 1982 grotere deelonderwerpen worden afgesloten (zoals
terrasseringen).
Teneinde dit te realiseren is het noodzakelijk dat voor 1982 bepaalde perioden
worden vastgesteld, waarin staf en studenten van verschillende disciplines tege
lijkertijd in het veld aanwezig zijn. Het is daartoe nuttig een overzicht samen
te stellen waarin deze interdisciplinaire onderzoekingen uitdrukkelijk worden
omschreven.

3.3

Planning van de werkzaamheden in 1982

3.3.1

Algemeen

Het hiernavolgende programma van werkzaamheden voor 1982 is gebaseerd op het
onderzoeksschema van 1979, waarbij rekening is gehouden met de suggesties als
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vermeld onder het hoofdstuk evaluatie (3.2 en 3.3). Na een kort overzicht van
vaste werkzaamheden, waaraan elke deelnemer in Munébrega zijn bijdrage moet le
veren (3.4.2), wordt per vakgroep een programma-overzicht gegeven (3.4.3). In
de laatste paragraaf (3.4.4) worden enige interdisciplinaire onderzoeksthema's
genoemd.

3.3.2

Vaste werkzaamheden_in_en_rond_Munébrega

Meteostation:

Dagelijkse registratie van verdamping, temperatuur en
neerslag in het meteostation te Munébrega.

Pluriografen:

2-wekelijkse controle; opwinden van het uurwerk; bepa
ling van de in het verzamelvat geaccumuleerde neerslag.
Maandelijks wisselen van de registers (op de laatste dag
van de maand of op de eerste van de volgende maand).
Opwinden van het uurwerk.

Afstromingsproefperken: Bepaling van de inhoud (volume) en ledigen van de ton
nen van afstromingsproefperken; monstername; indampen
en wegen.

Duikers:

Uitnemen van

monsterflessen uit

automatische

bemon-

steraar; bepaling van concentratie; flessen wisselen.
Opname van de stand van de debietmeters; nulstand in
stellen.
Controle van de duikers op verstoppingen; eventuele sto
ringen opheffen.
Minirecorder twee-wekelijks controleren en maandelijks
papierrol verwisselen.

Meetgoot:

Tweewekelijkse controle van de peilschrijver en opwinden
van het uurwerk.
Maandelijks verwisselen van de papierrol en opwinden van
het uurwerk.

Miniplotjes:

Verwisselen van de emmers en bepalen van de slibconcentratie.

Algemeen:

Periodiek onderhoud, reiniging en reparatie van de in
stallaties en rollend materieel (fietsen).
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3.3.3

9Y2E2ï£_S_Yan het_onderzoeksgrogramma_1982

Vakgroep Bodemkunde en Geologie

A

MUNEBREGA

2.1.4

Erosiegevoeligheid van de verschillende karteringseenheden

2.1.13

Geomorfologie van proefgebied en naaste omgeving

1.1.4

Bodemkaarten op landmeetkundige basis brengen

1.1.5

Studie van de serie luchtfoto's van 1980

B

EJEA DE LOS CABALLEROS

Teledetectieonderzoek

Vakgroepen Bosteelt en Vegetatiekunde

A

MUNEBREGA

1.2.1

Voortzetting floristische inventarisatie

1.2.4

Opname permanente proefperken in erial (afstromingsproefperken)

1.2.4

Opname aanwasproefperken Pinus halepensis

3.2.1

Ontwerpen van oogst- en verjongingssystemen voor de P. halepensisaanplantingen.

Zie voorts onder "Interdisciplinaire onderzoekthema's voor 1982" punten 2.1.5,
3.3.1 en 3.3.4.

B

EJEA DE LOS CABALLEROS

Vegetatiekundige verkenning

Vakgroepen Cultuurtechniek en Landmeetkunde

A

MUNEBREGA

2.1.4

Systematische bepaling van de erosiviteit /van de neerslag met behulp
van Kopecky-ringen, te installeren in het meteostation
Voltooiing van de verwerking van neerslaggegevens, inclusief de regencijfers van 1980 en 1981
Analyse van de pluviogrammen 1979-1981

3.2.4

Alfalfa als alternatieve teelt op verlaten gronden

3.3.1

Ontwerpen van een terrassering voor een stuk woeste grond

3.3.2

Waterconservering in het proefgebied; kartering van het afwaterings
patroon en van de plaats van de boerenterrassen daarin.
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3.3.4

Erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen voor:
sleutelgebied A
sleutelgebied B
sleutelgebied C: diagnostische erosiekartering

2.1.3

Erosiekarteringen: voortzetting methodologische studies:
proefplekkenmethode
gebruikmaking van terrestrische stereofoto's
transectmethode
luchtfotointerpretatie

3.4.1

Economische aspecten

B EJEA de LOS CABALLEROS
Onderzoek naar het mechanisme van de tunnelerosie
Onderzoek

naar

de

ontwikkeling

van

het

tunnelerosieproces

m.b.v.

erosiekartering
Landmeetkundige opnamen: paspunten en detailmetingen

Vakgroep Weg- en waterbouwkunde en irrigatie

A

MUNÉBREGA

1.1.2

Hellingklassenkaart sleutelgebied A.

2.1.1

Meetmethodieken
aanleg meetgoot met peilschrijver boven duiker II

2.1.4

Proces van oppervlakte-erosie
voortzetting afvoermetingen en monsternames in duikers I, II en III
meting van de afstroming m.b.v. miniplotjes

2.1.5

-

analyse zand- en slibmonsters

-

metingen ter plaatse van meetgoot

Geulerosieproces
voortzetting metingen aan zandvang boven duiker II en analyseren
sediment
onderzoek geulvormingsproces (luchtfoto's)

2.1.9

Afvoermodellen
Watererosiemodel
a.

vergelijkende proeven veld/laboratorium

b.

wiskundige benaderingen
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3.3.1

Erosiebestrijdingsmaatregelen
Onderzoek naar erosiebestrijdingsmaatregelen
a. bestaande mogelijkheden
b. andere mogelijkheden?

B. EJEA DE LOS CABALLERO'S
In de loop van 1982 zal het onderzoeksprogramma nader worden vastgesteld.

3.3.4

Enige interdisciglinaire_onderzoeksthema's voor_1982

2.1.5

Geulontwikkeling: fysische ontwikkeling van het geulenstelsel en ont
wikkeling van de vegetatie.

3.3.1

Afsluitende studie over terrasseringen: recapitulatie van reeds ver
richte deelonderzoekingen; aanvullende studies; vergelijking van ge
bruikte terrasseringsmethoden; voorstellen voor toekomstige aanplan
tingen.

3.3.2

Waterconservering: betekenis van de braakperiode voor de hoeveelheid voor
de planten beschikbaar water, de infiltratie en de oppervlakkige afstro
ming; betekenis van de grondbewerking en de boerenterrassen; onderzoek
naar mogelijke verbetering van de waterconservering.

3.3.4

Ontwikkeling van (alternatieve) plannen voor de sleutelgebieden A, B en
C.
Basisonderzoekingen voor Sleutelgebied C: bodemkaart, hellingkaart,
landgebruikskaart, vegetatiekartering, diagnostische erosieka^teringen.

3.6.4

3.4

Landevaluatie ten behoeve van landinrichtingsplannen.

Voortzetting van het erosiestudieproject na 1982

In 1979 heeft de Faculteit de Stuurgroep Erosie de gelden ter beschikking ge
steld, nodig voor het erosiestudieproject Zaragoza. De looptijd van dit project
was gesteld op vier jaren en eindigt derhalve dit /aar (1982). Voor 1983 is nog
een kleine post beschikbaar ten behoeve van het eindverslag.

Bij het ten einde lopen van dit project rijst de vraag hoe het doctoraalonder
wijs in de erosie verder moet gaan. Gezien de toenemende omvang van de erosieproblematiek en de alom aanwijsbare groei van de belangstelling voor dit pro
bleem, is de Stuurgroep ervan overtuigd, dat dit onderwijs gecontinueerd dient
te worden. Daarbij doen zich twee mogelijkheden voor: een nieuw project opzetten
of het huidige project voortzetten.
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Het opzetten van een nieuw project heeft als voordeel, dat de Stuurgroep ge
confronteerd wordt met een - van de vorige projectgebieden verschillend -type
probleemgebied, hetgeen de diversiteit van ervaringen ten goede komt. Gebleken
is dat zo'n nieuw project het meeste vrucht draagt, wanneer van te voren voor
bereidend onderzoek is verricht. Dit voorbereidend onderzoek kan worden ver
richt door de leden-vakgroepen van de Stuurgroep of door anderen. Op deze
laatste mogelijkheid wordt ingespeeld door de contacten die de Stuurgroep on
derhoudt met andere universiteiten via het Landelijk Erosie Overleg. Gebleken
is, dat op korte termijn daarvan nog geen gebruik kan worden gemaakt: een so
ciaal- en fysisch-geografisch erosie-onderzoek in de provincie Granada door de
Universiteit van Amsterdam is zojuist van start gegaan. Wellicht biedt dit on
derzoek de mogelijkheid om, na beëindiging van het erosiestudieproject Zaragoza,
daarbij aan te sluiten.

Een nieuw project heeft als nadeel, dat veel tijd, energie en geld gestoken moet
worden in het inventariserend en voorbereidend onderzoek, terwijl ook weer op
nieuw een infrastructuur geschapen moet worden waarin het project kan gedijen
(huisvesting, meetopstellingen).

De tweede mogelijkheid is een voortzetting van het huidige project, dat nog vol
doende mogelijkheden biedt om na 1982 gedurende twee jaren op zinvolle wijze
verder te gaan: de lopende programma's en de beschikbare infrastructuur staan
toe op efficiënte en goedkope wijze onderzoek en onderwijs in de erosie te
geven.

In de Annex met bijlagen is dit voorstel nader uitgewerkt en toegplicht. Beslis
singen hierover zuilen in de loqp van 1982 moeien wor<Je$ gßpo^pp.

ANNEX

Voorstel tot verlenging van het erosiestudieproject Zaragoza (Spanje) over
periode 1983-1984 met Bijlage

ANNEX

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN HET EROSIE-STUDIEPROJECT ZARAGOZA (SPANJE) OVER DE
PERIODE 1983 - 1984

1

Inleiding

De Stuurgroep Erosie, waarin vertegenwoordigd de vakgroepen Bodemkunde en geologie,
Bosteelt, Cultuurtechniek en Weg- en waterbouwkunde en irrigatie, organiseert
t.b.v. onderwijs en onderzoek projecten waarin de erosieproblematiek centraal
staat. Tussen 1971 en 1977 werden drie studieprojecten voltooid, alle in Spanje.
In 1978 werd de voorstudie gedaan voor het onderhavige project (Zaragoza), die
leidde tot voorstellen voor een meerjarig interdisciplinair onderzoek (1). Het
project Zaragoza wijkt in opzet af van de voorgaande projecten doordat een veel
grotere plaats werd ingeruimd voor eigen lokaal onderzoek naar belangrijke erosiebepalende factoren en erosieprocessen - aspecten waaraan eerder, door de beperkte
duur der projecten en de korte perioden waarover veldwerk werd verricht, slechts
weinig aandacht kon worden geschonken.
Alle tot dusver aangevatte studieprojecten hebben gemeen dat aan de hand van de
vergaarde informatie aangaande de fysische, biologische, landbouwkundige, sociale,
economische en juridische aspecten van het erosieproces enkele alternatieve erosiebestrijdings- en bodembeschermingsplannen worden opgesteld - plannen die in eerste
instantie werden vervaardigd als exercitie voor de deelnemers aan de projecten
en niet primair gericht waren op realisatie.

2

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van het studieproject Zaragoza zijn als volgt gefor
muleerd (3):
1

Verwerven van inzicht in de samenhang tussen oorzaken, werkingen en gevolgen
van watererosie.

2

Creëren van mogelijkheden voor studenten om deel te nemen aan erosie-onderzoek.

3

Bijdragen aan de evaluatie van bestaande erosiebestrijdings- en boderabeschermingsmaatregelen.

4

Het verkrijgen van praktische ervaring in het opstellen van erosiebestrijdingsplannen, waarin landbouwkundige, bodem- en bosbouwkundige, civiel- en cultuur
technische en sociaal-economische aspecten zijn geïntegreerd en waarbij theorie
en praktijk op elkaar worden afgestemd.

2

5

Leveren van een bijdrage aan de oplossing van erosieproblemen, b.v. in de
vorm van methodologisch onderzoek.

3

Onderzoekprogramma

Het bestuderen van een zo veelomvattend probleemveld als de erosie brengt met
zich mee dat het werk verdeeld moet worden over een groot aantal deelstudies
die deels gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden, deels een successievelijke af
wikkeling vergen. Onderscheid is gemaakt tussen:
1

Vooronderzoekingen en inventarisaties: onderzoekingen die van belang zijn voor
de beschrijving van de uitgangstoestand.

2

Erosieprocesonderzoekingen: onderzoekingen van enerzijds de verschillende
vormen van het erosieproces, anderzijds de verschillende factoren die dit
proces beïnvloeden. Tevens worden hierbij de gevolgen van het erosieproces
beschreven. De kwantificering van de erosie en het modelonderzoek speelt
hierbij een belangrijke rol.

3

Opstellen van bodembeschermende en erosiebeperkende landinrichtingsplannen.
In dit thema zijn de werkzaamheden gegroepeerd die tot doel hebben alternatieve
landinrichtingsplannen te formuleren en te ontwerpen waarin de resultaten
van de vorige thema's op integrale wijze zijn verwerkt.

Ook zijn in de voorstellen voor het meerjarig onderzoek een werkverdeling voor
de deelnemende vakgroepen en de fasering van het onderzoek aangegeven (1, tab.
5.1). Het onderzoek ter plaatse werd geprogrammeerd voor de jaren 1979 t/m 1982,
een eindrapport zou in 1983 gereed moeten komen.

4

Samenwerking met instellingen

Instelli.ngeEL_in._Spanje

Het Erosiestudieproject Zaragoza is tot stand kunnen komen dank zij de medewerking
van de Bodembeschermingsdienst van het Instituto National para la Conservación
de la Naturaleza te Madrid. De belangstelling van de nationale Bodembeschermings
dienst richt zich vooral op studies, die van meer dan locale betekenis zijn (eva
luatie van terrasseringen, gebruik van teledetectie etc. In de praktijk is het
vooral de provinciale Bodembeschermingsdienst te Zaragoza die het project onder
steunt. Haar directe belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de tunneler
osie in het gebied nabij Ejea de los Caballeros.

3

In het kader van de sociaal-economische studies is de medewerking gevraagd en
verkregen van de vakgroep Sociale Geografie van de Universiteit van Zaragoza.

Instellingen in Nederland

Contacten met andere universiteiten in Nederland hebben geleid tot deelname van
een drietal studenten van de Universiteit van Amsterdam (Fysisch-geografisch en
Bodemkundig Laboratorium) en uitwisseling van ervaringen met het I.T.C. te Ensche
dé en het Fysische-geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Samen met Wageningen onderhouden deze groepen onderling voeling via het Landelijk
Erosie Overleg.
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In de loop van het project is op ad-hoc basis de medewerking gevraagd en verkregen
van de vakgroepen Vegetatiekunde (dr.ir. H. Doing), Landmeetkunde (ir. J.Th. van
der Veer en H.J. Stuiver), Boshuishoudkunde (ir. C. Veer) en de sectie Hydrogeo
logie van de vakgroep Bodemkunde en geologie (dr. D.J.G. Nota en A.T.J. Jonker).

5

Realisaties

Van de kant van de studenten heeft steeds grote belangstelling bestaan voor deel
name aan het project (zie Bijlage 1). Vaak konden niet alle aanvragen voor deelne
ming gehonoreerd worden. De nagestreefde permanente bezetting van het project
met minstens één persoon (zulks voor het verkrijgen van continue reeksen van
waarnemingen en voor controles van apparatuur) werd, op enkele korte perioden
na, bereikt.

Veel deelstudies werden in de afgelopen jaren aangevat. Het aantal verslagen
over werk verricht t/m 1981 bedraagt 37 (zie Bijlage 2).
De balans opmakend constateren wij:
1

dat de vereiste vooronderzoekingen en inventarisaties in overgrote meerderheid
«verricht zijn, dat enkele echter nog aanvulling behoeven,

2

dat de procesonderzoekingen merendeels niet afgesloten zijn, dat bij een aantal
onderzoekingen voornamelijk als gevolg van te korte waarnemingsreeksen nog
enkele essentiële gegevens ontbreken,

3

dat ook bij de landinrichtingsonderzoekingen nog belangrijke lacunes bestaan,
ten dele als gevolg van het niet gereed komen van basis- en/of procesonderzoek,
dat daaraan vooraf dient te gaan.

4

Na realisering van het programma voor 1982 (4) zullen verdere vorderingen gemaakt
zijn in de drie genoemde categorieën. Er valt echter te voorzien dat een aantal
proces- en landinrichtingsonderzoekingen nog niet op bevredigende wijze afgeslo
ten zal kunnen worden. De erosiebestrijdings- en landinrichtingsplannen, die
hierop zouden moeten stoelen, zullen bij gevolg niet in aansluiting op het onder
zoek voor 1982 opgesteld kunnen worden.

Het hoofdaccent van het onderzoek heeft tot nu toe gelegen op het onderzoeksgebied
bij Calatayud. Op verzoek van de Provinciale Bodembeschermingsdienst te Zaragoza
wordt sinds november 1981 ook speciale aandacht gericht op het onderzoeksgebied
bij Ejea de los Caballeros, waar het probleem van tunnelerosie wordt onderzocht.
Het ligt in de bedoeling dit onderzoek in 1982 te verrichten en eventueel in de
jaren 1983 en 1984 - in overleg met de Bodembeschermingsdienst - nader uit te
bouwen en af te sluiten.
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Oorzaken voor het achterblijven van de realisaties op het programma

De voornaamste oorzaken voor opgetreden vertragingen zijn:
1

Verschillende inventarisaties hebben meer tijd genomen dan voorzien, o.a.
wegens grote variatie en gecompliceerdheid in opbouw van het landschap.

2

Voor verschillende onderzoekingen moesten ter plaatse eerst methodieken wor
den ontwikkeld. Dit betekent onder meer dat voor verschillende experimenten
die waarnemingen over een aantal jaren vergen, de vereiste installaties pas
vrij kort geleden gereed kwamen.

3

De extreem droge jaren 1980 en 1981 hebben ook anderzins tot weinig representa
tieve situaties en ontwikkelingen geleid (groei en opbrengst van gewassen,
vegetatieontwikkeling).

4

De waarnemingsperiode voor verschillende processen bleek te kort om betrouwbare
conclusies toe te laten. Voor verschillende waarnemingen is men geheel afhan
kelijk van neerslag.

5

Hoewel het aanbod van studenten ruim was, konden voor enkele specifieke onder
werpen (b.v. onderwerpen te verrichten in een bepaalde periode), niet steeds
tijdig kandidaten worden gevonden.

Daarenboven bleek dat binnen het gestelde kader enkele uitbreidingen op het ini
tiële programma nodig waren.

5

7

Voorstel tot voortzetting; budget

Aan de hand van de opgedane ervaringen mag worden geraamd, dat voor een accepta
bele afsluiting van de diverse deelstudies na 1982 nog 2 jaar veldonderzoek ver
eist zijn. Het is hierbij van veel belang te stellen dat de benodigde infrastruc
tuur thans aanwezig is. Verlenging van het project met 2 jaar betekent een aan
zienlijke vergroting van de waarnemingsperiode voor verschillende meerjarige
onderzoekingen (zie ook § 6 sub. 2). Op basis van de bestaande en de nog over
de jaren 1982 t/m 1984 te verzamelen gegevens zal het mogelijk zijn de beoogde
erosiebestrijdings- en landinrichtingsplannen op te stellen.
Bovendien kan een aantal concrete onderzoeken worden gerealiseerd of voltooid
die in de loop van het project naar voren kwamen, waaronder:
de teelt van alfalfa als alternatief gebruik voor verlaten gronden;
uitvoering en evaluatie van een door studenten ontworpen terrasseringssysteem;
methodologisch onderzoek naar actuele-erosiekarteringen;
teledetectie-onderzoek ten behoeve van het gebied bij Ejea; in het kader hier
van worden in 1982 luchtfoto's schaal 1:10.000 gevlogen in opdracht van de Na
tionale Bodembeschermingsdienst;
waterconservering;
landevaluatie ter bepaling van gewassenkeuze en ten behoeve van landinrich
tingsplannen;
alternatieve landinrichtingsplannen voor verschillende Sleutelgebieden;
aanwasbepalingen in bosbeplantingen.

Voorgesteld wordt derhalve het project te verlengen met 2 jaar, waarbij 1983 en
1984 gericht zijn op voortzetting en afsluiting van het veldonderzoek, benevens
op het formuleren, en opstellen van plannen voor een aantal onderling sterk ver
schillende sleutelgebieden, terwijl de eindrapportage in 1985 volgt.

Budget

Op grond van de ervaringen in de jaren 1979/1981 (zie Bijlage 3) kan ervan worden
uitgegaan dat voor de jaren 1983 en 1984 een additioneel budget nodig zal zijn
van:
1983

ƒ 48 000

1984

ƒ 48 000

Totaal

ƒ 96 000
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Verwijzingen

1

SPAAN, W. & EPPINK, L. (ed.)

1978

Verslag van het vooronderzoek.
Voorstellen meerjarig onderzoek.
Stuurgroep Erosie, LH-Wageningen.

2

EPPINK, L. (ed.)

1980

Erosiestudie project Zaragoza.
Voortgangsverslag over het jaar 1979.
Stuurgroep Erosie, LH-Wageningen.

3

EPPINK, L.A.A.J. et al. (ed)

1981

Erosiestudieproject Zaragoza.
Voortgangsverslag over het jaar 1980.
Stuurgroep Erosie, LH-Wageningen.

4

EPPINK, L.A.A.J. et al. (ed)

1982

Erosiestudieproject Zaragoza.
Voortgangsverslag over het jaar 1981.
Stuurgroep Erosie, LH-Wageningen.
(in druk)

/
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BIJLAGE 1

Deelname
Van de kant van de studenten blijkt grote belangstelling te bestaan om deel te
nemen aan het erosiestudieproject. Het een en ander blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel

Studentendeelname (aantallen) over de jaren 1979 t/m 1981 en de verde
ling van de veldwerkduur (weken) van studenten en staf in de onderhavige
periode.

V A K G R O E P E N

Jaar

Bodemkunde Bosbouw

Cultuur Weg- &

& geologie

techniek water

VELDWERKDUUR

Overige

Totaal

studenten begeleiders

bouw
kunde
1979

2

2

3

2

-

9

42

18

1980

2

3

8

4

4

21

102

36

1981

2

3

5

2

4

16

99

24

6

8

16

8

8

46

243

78

Daarnaast hebben nog eens vier studenten een korte praktijktijd doorgebracht op
het project. Van de kant van de Universiteit van Amsterdam hebben twee studenten
een onderzoek gedaan in dit gebied.

BIJLAGE 2

Zie de lijst van verslagen beginnend op de achteromslag van deze publicatie.

BIJLAGE 3

Financiën

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare budgetten en de globale uitgaven
per jaar.

Jaar

Beschikbaar Budget

Globale Uitgaven

1979

ƒ

43 000

ƒ

53 000

1980

ƒ

48 000

ƒ

47 000

1981

ƒ

48 000

ƒ

42 000 (voorlopig)

1979/1981

ƒ 139 000

1979/1983

ƒ 209 000

ƒ 142 000

Hieruit volgt, dat voor de resterende tijd nog maximaal een bedrag van ƒ 70 000
ter beschikking staat.

/

PERSONALIA
ADRESSEN
LOGIES

PERSONALIA

1

AGUILO BONNIN, dr.ing. Jorge - Director Servicio de Conservación de Suelos,
ICONA - Madrid.

2

ALVAREZ PENA, Manuel - Ex-Delegado de Agricultura - Provincia de Zaragoza.

3

ANDRES BENEYTO, dr.ing. Tomas de - Servicio de Extension Agraria Calatayud.

4

APARICIO SANTOS, dr.ing. Jesüs - Subdirector Servicio de Conservación de
Suelos, ICONA - Madrid.

5

ARDAVIN RUIZ, César F. - Eigenaar Palomar - C/Dato... Tel. 882955

6

ASCASO LIRIA, Alfonso - Jefe Centro Meteorológico del Ebro. Tel. 226771
Anexo 19. Casa: Fernando el Católico 8, Ptal. izq. - Zaragoza Tel. 356524.

7

BUENO BUENO, Benigno - Presidente Bodega Cooperativa Munébrega.

8

BUENO GORMEDINO, Vicente - Buurman - C/ Martires 31 Tel. 20.

9

CABRERIZ, Gregorio - Jefe Dpto de la producción Agraria, Provincia de
Zaragoza.

10

CALVO, José Luis - Profesor Adjunto de Geografia Agraria. Tel. 354493.

11

CALLEJERO LAJUSTICIA, Serafin - Eigenaar van het veld van proefperken 1,
Calle Cementerio, Munébrega.

12

CASALLO, dr. Antonio - Instito de Semillas y Plantas de Vivero, Zaragoza.

13

CERVERA ALVAREZ, dr.ing. Rafael - Jefe provincial SCS Zaragoza. Huis: Via
Ibérica, 38, Tel.: 310119.

14

COLMENERO VEGA, José - Cdte del Serv. Geogr. del Ejército. Zaragoza.
Tel. 311889.

15

CUBERO ALFARO, Antonio - Guardamayor ICONA, Madre Rafols 5

II-c

, Calatayud.

Tel. 881654.
16

CHOZAS, dr. Gustavo - IRYDA - Madrid.

17

ESCUDERO, Emilio - Jefe de Brigada de montes Zona Ejea de los Caballeros.

18

ESPANA, Pascual - Eigenaar van de grond van pluviograaf 2, Olvés. Gasolinero
Rojelio - Calatayud.

19

FERRER, César - ing. de Caminos. Comisarxa de Aguas del Ebro, Zaragoza.
Tel. 238200.

20

GALLEGO MELENDO, Armando - Alcalde de Maluenda. Camino de Olvés, Maluenda.

21

GIL-ALBERDI, Antonio - Director General de IRYDA - Madrid.

22

GIRON SENTIEN, Adolfo - Director Gerente CETFA.

23

GOMEZ, Pedro - Presidente de la Camara Agraria de Munébrega.

24

HEREZA DOMINGUEZ, José - ing. de Caminos. Comisaria de Aguas del Ebro,
Vigilancia de los cauces.

25

HERRERO LORENTE, Joaquin - student sociale geografie belast met de enquête
in het proefgebied. -C/ Santa Justa 23, Maluenda.

26

HIGUERAS ARNAL, Antonio - Catedrâtico Univ. Zaragoza. Facultad de Filosofia
y Letras. Dpto. de Geografxa. Ciudad Universitaria. Tel. 252736 (casa)
en 221981 (despacho: Servicio de Estudios; Caja de ahorros, Plaza de
Paraiso 2, Zaragoza).

27

ITURRALDE, Augustin - Jefe de Brigada de montes - Zona Calatayud.

28

JORDAN DE URRIES SENANTE, ing. Miguel - Jefe de Brigada de montes, ICONA Zaragoza.

29

LAJUSTICIA GORMEDINO, Eduardo - Eigenaar van het veld van proefperken II.

30

LAJUSTICIA URGEL, Tomas

- Eigenaar van de grond waarop het weerstation

staat.
31

LANGA, Domingo - Eigenaar jonge aanplant in de Vago.

32

LARA ALEN, dr.ing. José - Director ICONA. Madrid.

33

LASSA GIL, Juan Manuel - Bedrijfsleider Palomar.

34

L0ZAN0 LORCAS, José - Alcalde de Munébrega.

35

MARTINEZ BELTRÄN, dr.ing. Julian - Sección de Suelos IRYDA, Velasquez 147,
Madrid 2, tel. (1) 715021. Huis: Avda. de Monteclaro 13, Madrid - 23.

36

MATEO BUENO, Florencio - Eigenaar van het huid, Calle Marcas 14, Munébrega.

37

MOLINA LOPEZ, Luis - adj. Secretaris gemeente Maluenda. Tel. 7.

38

0RRI0S R. , Manuel - Opzichter SCS Zaragoza. Huis: Salvador Mindijón 18-1°,
Zaragoza.

39

PEDRUZO MURGA, Antonia - Périto SCS Zaragoza. Huis: Cesar Augusto 5, Zaragoza.
Tel. 441302.

40

REVUELTA SALINAS, ing. Antonio - Jefe provincial ICONA - Zaragoza.

-

41

ROSA, ing. Adolfo de la - Inspector regional de ICONA (Zaragoza, Huesca &
Teruel).

42

RUBIO, José Luis - Profesor Adjunto de Geografia Agraria Univ. Zaragoza.
Desp. part. 221981 (Servicio de Estudios).

43

RUIZ LECUMBERRI, Timoteo - Pastoor van Munébrega.

44

RUIZ TAGUIADOR, José Maria - Adjunto al Inspector Regional - ICONA.

45

SANCHEZ GREG0RI0, Dionisio - Eigenaar van de groricl van pluviograaf 1, Tomas
Langa 5, Munébrega.

46

SANCHO, Cecilio - Celeador de la Carretera, Ramon y Cajal 22 - 7C. Calatayud.
Tel. 882364 (casa) en 882318 (oficina).

47

SOLO DE ZALDIVAR, Manuel - Guardia de Comisarîa de aguas de la Zona. Calle
San Torcuato 26 3° Calatayud. Tel. (tienda) 882778.

48

TORRES POLO, José - Ex-Presidente de la Camara Agraria, Calle Mârtires, Munébrega.

49

UCEDA, José Luis - ing. de Carainos. Confederación Hidrogrâfica del Ebro,
Zaragoza.

50

VEGA, ing. Celestino - Jefe Servicio de Extension Agraria, Plaza Espana 2,
Ateca. Tel. 842323.

51

ZAZO, Hilar^-p - Navigador CETFA.

ADRESSEN

ICONA - Madrid - Gran Via de San Francisco 35. Tel. (1) 2668200 of 2668400.
ICONA - Zaragoza - Calle de Vâsquez de Mella 8-10. Tel. (76)353900.
Servicio de Extension Agraria Ateca - Plaza Espana 2. Tel. (76)842323.
Servicio de Extension Agraria Calatayud - Calle Glen Ellyn 5. Tel. (76)881972.
IRYDA - Velasquez 147, Madrid - 2. Tel.
CETFA (Cia Espanola de Trabajos Fotogramétricos Aéreos S.A.) - Serrano 211, Ma
drid - 1. Tel. (1) 2591400.
Guardia Civil Calatayud - Carretera de Valencia s/n. Tel. (76)883343.
Servicio Geogrâfico del Ejercito - Via Iberica s/n, Zaragoza. Tel. (76) 311889.
Confederación Hidrogrâfica del Ebro - General Mola 26, Zaragoza. Tel. 221860.
Comisaria de Aguas del Ebro - Paseo Gen. Mola 28, Zaragoza. Tel. 238200.
Centro Meteorológico del Ebro - Calvo Sotelo 4, Zaragoza. Tel. 226771.
Dpto. de Geografia - Facultad de Filosofîa y Letras, Ciudad Universitaria.
Zaragoza. Tel. 350116.
A
Instituto de Semillas y Plantas de Vivero C/ Vasquez de Mella 8-9
ITAL - autoverhuur - Mariano Barbasân 16, Zaragoza. Tel. 251869.
- Alcantara 59, Madrid-6. Tel. 4017510/1254/3019.
Central telefonica de Munébrega (Sra. Lola LAJUSTICIA) - Doorverbinding via de
Centrale van Terrer. Tel. (76)883040.
Semmillas Verón - Carretera Madrid - Zaragoza s/n (tegenover de kazerne)
Tel. 881735.

/

LOGIES

MADRID
Hotel Reyes Católicos, Angel 18 (op ± 200 m van ICONA). Tel. (1)2658600 of
2659867.
Hotel Ingles, Echegaray 10-12. Tel. (1)4296551.
Hotel Claridge, Plaza Conde de Casal 6. Tel. 2519400.

ZARAGOZA
Hotel Residencia Conde Blanco, Predicadores 84. Tel. (76)441411.
Hotel Posada de las Almas, San Pablo 22. (76)226708.

CALATAYUD
Hostal Fornos, Paseo Calvo Sotelo 5. Tel. (76)881300.

EJEA
Pension: Pilar Brocate Laborda Calle Coso 7. Tel. (76)660178.
Alejandro Marco Pilar Sanz - C/ Mediavilla 13.
Hostal Aragón, Mediavilla 19-23. Tel. (76)660630.

MEIJER, J. & WOUTERS, R.

1982 Actuele-erosiekartering met behulp van proefplekken.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.

Bovendien werden de volgende praktijkverslagen geschreven:
NOIRET, P. & ANKER, P.
GOES, R. van der
BOGAARD, E. van den

1980 Regensimulaties.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.
1980 Praktijkverslag Erosiestudieproject Zaragoza, Spanje.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.
1980 Verslag van de praktijktijd 15 oktober - 15 december
1980, Erosiestudieproject Zaragoza Spanje.
Vakgroep Cultuurtechniek, LH-Wageningen.

