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88 Samenvatting 

Zuurstoflozee omstandigheden in de strooisellaag van een Douglas 
sparrenboss en de consequenties hiervan voor denitrificatie 

Bijj zuurstofloosheid in de bodem treden anaërobe microbiële processen op, zoals 
denitrificatie.. Bij anaërobe processen kunnen broeikasgassen, zoals lachgas 
geproduceerdd worden. Het belang van lachgas voor het broeikaseffect is de 
aanleidingg geweest voor intensief wetenschappelijk onderzoek naar de productie van 
broeikasgassen.. Bosbodems zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de 
wereldwijdee lachgasproductie. De productie van lachgas in bosbodems is de 
afgelopenn tientallen jaren toegenomen, doordat de beschikbaarheid van nitraat in 
bodemss is toegenomen. Het grootste deel van nitraat wordt gevormd uit ammonium, 
datt de bodem inkomt via "zure regen" en vervolgens genitrificeerd wordt. De 
strooisellaagg van een bosbodem is de bodemlaag met de hoogste activiteit van 
bodemorganismen.. De potentie voor denitrificatie is hier het hoogst en er is ook 
aangetoondd dat de strooisellaag inderdaad een belangrijke bijdrage levert aan de 
totalee productie van lachgas in een bosbodem. Het is echter onduidelijk waar en 
wanneerr denitrificatie kan voorkomen in een strooisellaag, omdat er een gebrek aan 
kenniss bestaat over het optreden van zuurstofloze omstandigheden in een 
strooisellaag. . 
Strooisellagenn zijn luchtige bouwsels van naalden, bladeren, takjes etc. en zodoende 
zijnn de omstandigheden voor zuurstof aan voer vanuit de lucht gunstig. Strooisellagen 
kunnenn echter een behoorlijke hoeveelheid water vasthouden bij regen waardoor de 
zuurstoff aan voer tijdelijk wordt belemmerd. Daarnaast is het onbekend hoe het 
zuurstoftransportt is in het strooiselmateriaal. 

Dee belangrijkste vraag in dit proefschrift is dan ook: "Waar komen zuurstofloze 
omstandighedenn voor in een strooisellaag en wat dit betekent voor denitrificatie?" 
Dee onderzoeksresultaten waarmee deze vraag wordt beantwoord, staan beschreven 
inn hoofdstuk 2 t/m 5. Deze hoofdstukken hebben betrekking op de F laag van de 
strooisellaagg (sterk gefragmenteerde sparrennaalden). In een afsluitende synthese 
wordenn de resultaten geëxtrapoleerd naar de hele strooisellaag. 
Hoofdstukk 2 behandelt de zuurstofconcentraties in een strooisellaag van aangetaste 
sparrennaaldenn bij verschillende watergehaltes en een verschillende activiteit van 
bacteriënn en schimmels. Deze zuurstofconcentraties zijn gemeten met behulp van 
micro-electrodess met een tipje van 7 micrometer dik. Dit tipje is dun en scherp 
genoegg om door te kunnen dringen in de aangetaste sparrennaalden van de 
strooisellaag.. In een deel van de onderzochte strooisellaagjes is de activiteit van de 
schimmelss en bacteriën verhoogd door middel van het toedienen van een glucose 
oplossing. . 
Hett bleek dat de zuurstof concentraties in de poriën buiten de sparrennaalden altijd 
ongeveerr gelijk was aan de zuurstofconcentratie in de atmosfeer. In de 
sparrennaaldenn zelf echter, daalde de zuurstofconcentratie over een zeer korte 
afstandd naar waardes beneden de 10% (percentage van de concentratie in de 
atmosfeer).. In de grotere deeltjes daalde de zuurstofconcentratie zelfs regelmatig tot 
0%.. In deze zuurstofloze plekjes kan denitrificatie optreden. Het gedeelte van de 
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sparrennaaldenn waar de zuurstofconcentratie zeer laag was {0-10% van de 
concentratiee in de atmosfeer) lag tussen de 5 en 35%. Dit "zuurstofloze" deel werd 
niett significant groter wanneer het watergehalte van de strooisellaag, dan wel het 
zuurstofverbruikk van de micro-organismen hoger was. De conclusie van dit 
hoofdstukk is dat zuurstofloze omstandigheden altijd voorkomen in een strooisellaag 
enn dat zodoende denitrificatie in potentie altijd kan optreden. 

Hoofdstukk 3 beschrijft het kwantificeren van de factoren die verantwoordelijk zijn 
voorr de zeer snelle afname van de zuurstofconcentratie binnenin de sparrennaalden. 
Dezee factoren zijn de transportsnelheid van zuurstof door organische stof en de 
snelheidd waarmee zuurstof verbruikt wordt door micro-organismen. De 
transportsnelheidd en zuurstofverbruiksnelheid zijn geschat door gerichte 
experimentenn uit te voeren (weer met micro-electroden) en deze vervolgens na te 
bootsenn met behulp van computersimulatiemodellen. Hierbij werden gemeten 
zuurstofconcentratiess vergeleken met gemodelleerde. De "juiste" transportsnelheid 
enn zuurstofverbruiksnelheid zijn die waardes waarbij de gemeten en gemodelleerde 
zuurstofconcentratiess in sparrennaalden met elkaar overeen komen. 
Hett bleek dat de transportsnelheid van zuurstof wel 100 tot 1000 keer kleiner is dan 
normaall gerapporteerd wordt voor bodemdeeltjes van zand of klei. Dit is te verklaren 
doorr de typische structuur van organische stof in sparrennaalden. Deze organische 
stoff heeft een zogenaamde polymere structuur. Polymeren zijn ketens van met 
elkaarr verbonden organische moleculen. Deze ketens vormen onderling weer een 
heell netwerk waar zuurstof slechts heel langzaam doorheen kan diffunderen. 
Dee zuurstofverbruiksnelheid bleek af te nemen naarmate de zuurstof concentratie 
lagerr werd. Dit betekent dat de afbraak van organische stof waarbij zuurstof verbruikt 
wordtt het hoogst is in de buitenste randen van sparrennaalden. In doorsnedes van 
sparrennaaldenn is echter te zien dat het binnenste van een sparrenaald het eerst 
afgebrokenn wordt. De naalden worden als het ware uitgehold. Bij de afbraak binnenin 
dee naald speelt vraat van bodemfauna een belangrijke rol. Een groot deel van de 
bacteriënn en schimmels die actief zijn binnenin de naalden breekt organische stof 
waarschijnlijkk af via processen waarbij geen zuurstof verbruikt wordt, zoals 
fermentatiee en denitrificatie. 

Hoofdstukk 4 beschrijft het testen van een methode waarmee het zuurstofloze volume 
vann een strooisellaag kan worden voorspeld. De verdeling van zuurstofconcentraties 
inn een strooisellaag is beduidend anders dan die in een minerale bodem. Aangezien 
dee strooisellaag voor een deel zuurstofloos is en een belangrijke bijdrage levert aan 
dee productie van lachgas in een bodem, is het relevant om zuurstof loosheid in de 
strooisellaagg goed te kunnen beschrijven. 
Bijj een gegeven transport- en verbruiksnelheid van zuurstof wordt de 
zuurstofconcentratiee voornamelijk bepaald door de afstand die zuurstof moet 
afleggenn vanaf de rand van een strooiseldeeltje tot een punt binnenin dit deeltje. Het 
totalee zuurstofloze volume van een strooisellaag is als gevolg hiervan afhankelijk van 
dee verdeling van afstanden van elk willekeurig punt binnenin een deeltje tot het 
dichtstbijzijndee punt op de rand van een deeltje. In een dunne doorsnede van een 
strooisellaagg zijn deze afstanden te meten. 
Dee methode die getest is, is een manier om de structuur van de strooissellaag te 
vereenvoudigenn tot een verzameling cilinders van verschillende groottes (Rappoldt 
enn Verhagen, 1999). De cilinderverzameling is equivalent aan het strooisel doordat 
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dee cilinderafmetingen zo worden berekend dat de af standen verdel ing van punten in 
dee cilinders tot de rand gelijk is aan de afstandenverdeling voor het strooisel, die 
gemetenn is in een doorsnede. 
Zowell voor de cilinders als voor het strooisel kan een zuurstofloos volume berekend 
wordenn met een computersimulatiemodel. De methode om de strooiselstructuur te 
vereenvoudigenn tot een cilinderverzameling is toepasbaar als de zuurstofloze 
volumess van de cilinders en het strooisel gelijk zijn. Dit bleek met een kleine 
foutenmargee zo te zijn. Dit betekent dat de cilinderverzameling voortaan gebruikt kan 
wordenn in modellen die ontwikkeld zijn om zuurstofloosheid en productie van lachgas 
inn bosbodems te voorspellen. 

Inn hoofdstuk 5 is de relatie onderzocht tussen denitrificatie en zuurstofloze 
omstandighedenn in de strooisellaag. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
zuurstofloosheidd in het binnenste van naalden en in watergevulde poriën om de 
naaldenn heen. Dit onderscheid is relevant om twee redenen: ten eerste kan de 
activiteitt van denitrificerende bacteriën aan de buitenkant van sparrennaalden sterk 
verschillenn van de activiteit in het binnenste van deze naalden. Hierdoor kan de 
denitrificatiesnelheidd sterk variëren afhankelijk van de locatie van zuurstofloze 
plekken.. Ten tweede kan bij zuurstofloosheid binnenin sparrennaalden de 
aanvoersnelheidd van nitraat een beperkende factor zijn voor denitrificatie. De 
transportsnelheidd van nitraat in naalden is namelijk net zo klein of kleiner dan die van 
zuurstof.. De verwachting is dat nitraataan voer geen beperkende factor is voor 
denitrificatiee in watergevulde poriën om de naalden, aangezien de transportsnelheid 
hierr minstens duizend keer hoger is dan binnenin de naalden. 
Dee relatie tussen zuurstofloze omstandigheden en denitrificatie is onderzocht door 
dee productie van lachgas te meten in strooiselmonsters bij verschillende 
watergehaltess en zuurstofverbruiksnelheden. Onder deze verschillende 
omstandighedenn zijn de zuurstof concentraties binnenin de naalden en in de 
watergevuldee poriën om de naalden heen berekend met een 
computersimulatiemodel.. Daarnaast is de eventuele beperking van denitrificatie 
binneninn naalden als gevolg van een beperkte nitraataanvoer onderzocht met een 
tweedee computersimulatiemodel. 
Hett bleek dat een hoge productie van lachgas alleen voorkwam in monsters waar 
zowell het watergehalte als de zuurstofverbruiksnelheid hoog waren. Bij lagere 
watergehaltess was de productie van lachgas laag. Uit de modelberekeningen bleek 
datt hoge lachgasproducties voorkwamen in de situatie dat zich zuurstofloze 
omstandighedenn ontwikkelden in de watergevulde poriën buiten de naalden. Uit 
computersimulatieberekeningenn bleek dat de lage lachgasproducties binnenin de 
naaldenn niet konden worden verklaard door een beperkte nitraataanvoer. Het 
verschill tussen de denitrificatiesnelheden op zuurstofloze plekken binnenin en buiten 
dee naald wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een hogere activiteit van 
denitrificerendee bacteriën in en op de buitenste rand van de sparrennaalden. 
Datt denitrificatie binnenin sparrennaalden niet beperkt wordt door nitraataanvoer is 
inn het algemeen te verwachten voor strooisellagen van vergelijkbare ouderdom als 
dee strooisellaag uit dit proefschrift. De conclusie van dit hoofdstuk is dat de locatie 
vann zuurstofloosheid uitermate belangrijk is voor de denitrificatiesnelheid in 
strooisellagenn van sparrennaalden. 
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Inn hoofdstuk 6 zijn de bevindingen wat betreft de relatie tussen zuurstofloze 
omstandighedenn en denitrificatie voor een strooisellaag van aangetaste 
sparrennaaldenn geëxtrapoleerd naar alle lagen van een bosbodem. Ook is 
bediscussieerdd hoe deze relatie is in de strooissellaag van loofbosbodems. 
Inn een afsluitende synthese is beschreven hoe de methode uit hoofdstuk 4 voor de 
voorspellingg van zuurstofloosheid in strooisel toe te passen is op watergevulde 
poriënn in een strooisellaag. Investering in verder onderzoek naar de voorspelling van 
zuurstofloosheidd in zowel de organische deeltjes als de watergevulde poriën tussen 
dezee deeltjes is wenselijk vanwege het belang van de strooisellaag in de totale 
lachgasproductiee in bosbodems. 
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