Persbericht

Geologische lezing van GEA
Rijks Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163
Zondag 14 januari, aanvang 13:00 uur, zaal open: 12:30 uur

Kunnen we de woestijn tegenhouden?
Erosie, landdegradatie en landschapsontwikkeling in droge landschappen
Erik Cammeraat (UVA)
Erosie is een proces dat we in veel landschappen tegenkomen. Dit
kan zowel natuurlijke erosie zijn als door de mens veroorzaakte
erosie. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit drogere
mediterrane ecosystemen (Zuid Spanje, Zuid Afrika) zal ik ingaan
op de verschillende factoren die daarbij een rol spelen in zowel
natuurlijke, als gecultiveerde landschappen. Naast de mens speelt
ook vegetatie een belangrijke rol bij de uitbreiding degradatie
processen, door verdwijnen van vegetatie of successie door
invasieve soorten, of door aanplant.
In Zuid-Spanje is landdegradatie een belangrijke factor in de
geomorfologische ontwikkeling van het landschap, wat zich uit in de uitbreiding van gebieden met
geul- en rilerosie en bodemverlies. Oorzaken zijn te vinden in klimaatverandering,
landbouwtechnieken, landverlating, verzilting, verdroging en overexploitatie van grondwater. Ook in
Zuid-Afrika spelen diezelfde processen een rol en worden degradatie processen versneld door
menselijke processen en ook invasie van exotische plantensoorten. In hoeverre kunnen we
voorkomen dat deze gebieden zich verder uitbreiden en wat voor strategieën kunnen we hiervoor
toepassen?
De GEA-kring Rijnland organiseert jaarlijks de serie Leidse Winterlezingen, een serie boeiende
lezingen over aarde, klimaat en mens. Ze zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor onze
planeet. Wetenschappers vertellen over hun fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre
expedities. Gedurende de nieuwbouw van museum Naturalis vinden de lezingen plaats in het Rijks
Museum van Oudheden (Leemanszaal), Rapenburg 28, Leiden, 071 5163163. http://www.rmo.nl/
voor aanwijzingen hoe er te komen. Wij zijn het RMO daar zeer dankbaar voor.
Toegang: gratis voor leden GEA of NGV, het museum heeft echter voorkeur voor museumkaart, en
iedereen is welkom! Meer informatie, zie de agenda in: http://rijnland.gea-geologie.nl

