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10. SAMENVATTING 

Terrestrische ecosystemen spelen een cruciale rol in de koolstof balans van het 
systeem aarde. Onderzoek naar relaties tussen plant en ecosysteem aan de ene 
kant en omgevingsfactoren aan de andere kant, is noodzakelijk om verklarende 
en voorspellende kennis te verkrijgen over koolstof en energie uitwisselingen in 
het huidige klimaat, en in mogelijke scenarios van klimaatsveranderingen. 
Simulatie-modellen zijn een essentieel gereedschap in dit onderzoek, als een ge
formaliseerd raamwerk van hypothesen dat afzonderlijke stukken kennis en in
formatie omvat. Koolstof-uitwisseling van bosecosystemen, de laatste vormen 
een-derde van alle terrestreische ecosystemen, is direct belangrijk voor de kwan
tificering van koolstof-opslag in de biosfeer. Water is een belangrijke factor in 
energie-uitwisselingen tussen de atmosfeer en terrestrische ecosystemen, en 
heeft vele directe en indirecte effecten op het functioneren van bosecosystemen. 

In dit onderzoek werden simulatie-modellen gebruikt om kwantitatief inzicht 
te verkrijgen in de kortere tijdschaal (~ groeiseizoen) interacties tussen bosgroei 
en boswaterverbruik. De belangrijkste mechanismen, processen en sturende 
variabelen die bosgroei en boswaterbruik bepalen, werden geanalyseerd en 
gekwantificeerd. Omdat enorme hoeveelheden data van de korte termijn uitwis
selingen van koolstof en water beschikbaar zijn, concentreert het eerste deel 
(Hoofdstuk 2 - 5 ) van dit proefschrift zich op het modelleren van de uitwisseling 
van koolstof en water tussen naaldbossen en de atmosfeer. Diverse modellen 
werden ontwikkeld, geparametriseerd en getest op dezelfde data om een diep
gaande vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende modelleer
strategieën. 

In Hoofstuk 2 werd de vraag 'Welk input hebben we nodig voor een be
trouwbare modellering van de half-uurlijkse fluxen van koolstof en water uitwis
seling van een set van naaldbossen?' behandeld. Om deze vraag te beantwoor
den werd de model-prestatie van generiek toepasbare modellen vergeleken met 
de model-prestaties van modellen die ontwikkeld zijn voor individuele bossen. 
In sub-hoofdstuk 2.1 werden artificiële neurale netwerken toegepast op zowel 
koolstof en water fluxen van zeven naaldbossen in Noordwest Europa. Straling, 
temperatuur, dampdruk tekort en tijd van de dag waren de dynamische input 
variabelen die de water fluxen van de bosecosystemen bepaalden. Dezelfde 
variaben samen met de bladoppervlakte-index waren nodig om de C02-fluxen 
te modelleren. De resultaten verkregen voor de individuele locaties lieten zien, 
dat de neurale netwerken gemiddelde responsen van water en koolstof fluxen 
gevonden hadden op de sturende variabelen, geldig voor alle locaties. De resul
taten geven de indicatie dat zowel korte termijn water als koolstof fluxen van 
Europese naaldbossen tot tevredenheid gemodelleerd kunnen worden zonder 
gebruik te maken van gedetailleerde fysiologische en locatie-specifieke kennis. 

In subhoofdstuk 2.2 werd fuzzy logic toegepast op de latente warmte-fluxen 
van zes naaldbossen om de model-prestatie van deze methode te vergelijken 
met die van artificiële neurale netwerken. Door ook de water-uitwisseling van 
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het Douglassparrenbos van Speuid te modelleren kon deze techniek worden 
vergeleken met andere modellen en meer diepgaand getest worden. De model
prestatie van fuzzy logic was bijna optimaal. De regels van de modellen maakten 
een objectieve model vergelijking mogelijk, en ze lieten een verandering als 
gevolg van de dunning zien in de gevoeligheid van het bos in Speuid voor het 
dampdruk tekort. Fuzzy logic is een veelbelovende methode voor de top-down 
modellering van de gasuitwisseling van bossen, systematische model-evaluatie 
en model-versimpeling. 

In Hoofdstuk 3 was het model dat toegepast werd op het bos in Speuid niet 
langer puur empirisch, maar de model-formulering was opgesteld met behulp 
van kennis over de de belangrijkste processen die de uitwisseling van koolstof 
en water van een bossysteem sturen. De parametrisatie van het model was wel 
volledig gebaseerd op metingen. Dit simpele model is toegepast op de Speuid 
dataset bestaande uit 2 jaar flux-metingen. Het tweede meetjaar is uitgevoerd 
nadat een dunning had plaatsgevonden in het bos waarbij een-derde van de 
bomen gekapt was. De veranderingen in de parameter-waarden geoptimal
iseerd op één jaar metingen voor en één jaar metingen na de dunning konden 
worden geëvalueerd op basis van de veranderingen in het ecosysteem-
functioneren als gevolg van de dunning. Twee modellen werden ontwikkeld: 
een gebaseerd op de half-uurlijkse metingen en een op de dagelijks geaggre
geerde metingen. Een vergelijking van de model parameters voor en na de 
dunning liet zien dat in de coëfficiënten van het half-uurlijkse model onder
scheid gemaakt kon worden in meer fysiologisch bepaalde parameters en meer 
opstand-bepaalde parameters. Voor het dag-model was dit onderscheid afwezig, 
waarschijnlijk als gevolg van de niet-lineaire aggregatie. Deze resultaten laten de 
potentie zien van het half-uurlijkse model voor grote schaal toepassingen door 
het koppelen van ecosysteem karakteristieken, als de bladoppervlakte index, 
aan model-coefficiënten. Een gevoeligheidsanalyse liet zien dat sterke correlaties 
bestonden tussen parameter sets met vergelijkbare model-prestaties. Voor een 
vergelijking van parameter waarden van verschillende onderzoeken is het 
daarom belangrijk dat intervallen van parameter-waarden gegeven worden, 
samen met de parameter-correlaties, in plaats van alleen de geoptimaliseerde 
waarden, zelfs voor dit soort simpele modellen. 

In Hoofdstuk 4 werd een proces-gebaseerd bosgroeimodel, FORGRO, ge
koppeld aan aan een bodem water model, SWIF, en vervolgens toegepast op 
de twee jaren meetgegevens die beschikbaar zijn voor het Douglas-bos in 
Speuid. Zowel het bosgroeimodel als het bodemwatermodel heeft gedetailleerde 
ecosysteem kennis nodig voor de parametrisatie: het bosgroeimodel heeft bi
jvoorbeeld de fotosynthese en respiratie karakteristieken op bladniveau nodig. 
Deze processen vinden plaats op een andere tijd en ruimtelijke schaal dan de 
metingen waarop het model wordt getest. Het proces-gebaseerde model is 
daarom een volgende stap in de ontwikkeling van de volledig empirische 
modellen van Hoofdstuk 2, het semi-empirische model van Hoofdstuk 3 naar 
het proces-gebaseerde bosgroeimodel in Hoofdstuk 4. Het FORGRO-SWIF 
model is niet totaal onafhankelijk geparametriseerd van de koolstof en water 
flux metingen: twee parameters werden nog steeds geoptimaliseerd met behulp 
van deze data. In subhoofdstuk 4.1 werd het FORGRO-SWIF model gebruikt 
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deze data. In subhoofdstuk 4.1 werd het FORGRO-SWIF model gebruikt om 
drie verschillende huidmondjes modellen te testen op hun vermogen om 
bodemwater-stress in te bouwen in hun formuleringen. Het geoptimaliseerde 
Ball-Berry model liet een duidelijke relatie zien met de lucht-temperatuur en 
bodemwater-gehalte, terwijl de geoptimaliseerde Leuning en Jarvis-Loustau 
modellen alleen een relatie lieten zien met bodemwater-gehalte. We con
cludeerden dat het gebruik van relatieve luchtvochtigheid in plaats van het 
dampdruk tekort, zoals in het Ball-Berry model, niet geschikt is voor het model
leren van de dagelijkse gasuitwisseling van Douglasspar {Pseudotsuga menziessii 
(Mirb.) Franco). Aan de hand van de berekende responsen op bodemwater
gehalte koppelden we het bosgroeimodel FORGRO aan het bodemwater-model 
SWIF, zodat een boswater-balans model verkregen werd waarmee tot tevreden
heid de koolstof en water fluxen, en de bodemwater-gehaltes, gesimuleerd wer
den van het Douglassparrenbos van Speuld. 

In subhoofdstuk 4.2 werd dit model verder getest op een tweede jaar van 
metingen beschikbaarbaar voor Speuld, waarna het model voor 10 jaar gerund 
werd om de jaarlijkse variabiliteit van koolstof en water uitwisseling vast te stel
len voor dit bos. Het bos vertoonde duidelijke netto koolstof-opslag, in de cli
max-situatie tussen 1000 en 1210 g C m 2 y'l. In de gedunde situatie was de 
koolstof-opname meer dan gehalveerd tot waarden tussen 430 en 620 g C m 2 

y"1. De berekende jaarlijkse WUE-waarden voor het bos waren tussen 2.5 en 4.3 
g C m~2 mm_1 en voor het totale ecosysteem tussen 1.1 en 2.0 g C nv2 mm"1. Het 
gedunde bos had duidelijk lagere WUE-waarden dan het niet-gedunde bos. 

In Hoofdstuk 5 werd een integrale vergelijking van de modellen uitgevoerd 
die in de voorafgaande hoofdstukken gepresenteerd zijn. Omdat alle modellen 
geparametriseerd of geoptimaliseerd werden op basis van dezelfde dataset, kon 
een diepgaande vergelijking uitgevoerd worden. De modellen werden geëval
ueerd op basis van hun model-prestatie, hun vermogen om onze kennis over 
het functioneren van bossystemen toe te laten nemen, hun toepasbaarheid om 
mogelijke gevolgen van klimaatsverandering vast te stellen en toepassing voor 
opschalings-vraagstukken. Elk van de model types had zijn voor en zijn nadelen. 
Artificiële neurale netwerken hebben een hele goede model-prestatie, maar zijn 
data-gestuurd en zijn moeilijk te interpreteren in termen van ecosysteem-
funtioneren. Fuzzy logic modellen zijn simpel, hebben goede model-prestaties 
en een relatief goede interpreteerbaardheid, maar zijn empirisch en nog steeds 
vrij onbekend. Index modellen zijn simpel en relatief goed interpreteerbaar, 
maar hebben een lagere model-prestatie en niet-unieke parameter-waarden. 
Proces-gebaseerde modellen hebben een relatief goede model-prestatie en zijn 
een integratie van alle kennis die beschikbaar is over bossystemen, maar hun 
complexiteit is nog steeds een duidelijk nadeel voor grote schaal-toepassingen. 

Het tweede deel van dit proefschrift concentreert zich op twee karakteris
tieken die alle modellen van het eerste deel van dit proefschrift gemeen hebben. 
Als eerste negeren alle modellen van deel een ruimtelijke interacties en vari
abiliteit. In Hoofdstuk 6 wordt een simpel ruimtelijk expliciet model gepresen
teerd dat gebaseerd op ecohydrologische dynamiek een ruimtelijke en tem
porele competitie simuleert tussen bomen en grassen in semi-aride systemen. In 
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dit hoofdstuk werd een eerste eenvoudige poging ondernomen om kennis van 
een ecohydrologisch punt-model te gebruiken voor een kwantitatieve aansturing 
voor competitie om ruimte. Het model werd gerund voor aanzienlijke tijdspan
nes (tot 100000 jaar) om de stabiliteit van boom-gras coëxistentie te testen. De 
ruimtelijke karakteristieken van modeluitkomsten werden geanalyseerd door het 
berekenen van Ripley's K-functie, de cluster distributies en het percolatie-
gedrag. Het temporele gedrag werd geanalyseerd door het berekenen van de 
auto- en cross-correlaties, en door het toepassen van een spectrum analyse. De 
spectrum analyse van bomen en grassen liet een power-law distributie zien, 
welke temporale fractal karakteristieken representeert. Het ruimtelijke gedrag 
van het model liet gedurende aanzienlijke tijdsperioden significante ruimtelijke 
boom-clustering zien welke beëindigd werden door perioden met droogte, en 
een power-law distributie van de clustergroottes was aanwezig. 

Ten tweede, alle modellen van deel een zijn, alhoewel natuurlijk de een 
meer dan de ander, data-gestuurd: met behulp van gemeten data worden de 
responsen van de modellen geoptimaliseerd om de model fout te minimaliseren. 
De geoptimaliseerde responsen representeren daarom een kwantificering van de 
verborgen strategie waarmee het bos omgaat met zijn omgeving. In Hoofdstuk 7 
zijn deze concepten omgedraaid: niet langer bepalen de gemeten waarden de 
model representatie van de strategie van het bos, maar nu wordt de strategie 
voor-ondersteld. De strategie die toegepast werd, is de optimalisatie-strategie: 
de hypothese is dat als gevolg van miljoenen en miljoenen jaren van natuurlijke 
selectie de huidige vegetatie de aanwezige bronnen in hun omgeving optimaal 
benut. Deze strategie is voorondersteld om een optimale wortel distributie te 
bepalen: de beste wortel distributie was degene die de maximale hoeveelheid 
bodemwater weet op te nemen. Omdat de hoeveelheid water die een bos kan 
transpireren sterk gekoppeld is aan de groei van een bos, wordt daarmee dus 
impliciet ook de groei van een bos geoptimaliseerd. De resulten lieten duidelijke 
verschillen zien tussen de verschillende bossen, en ook tussen twee model
configuraties die werden gebruikt: een met en een zonder competitie. Het SWIF-
model met competitie resulteerde in geoptimaliseerde wortelprofielen die een 
betere overeenkomst met de gemeten waarden vertoonden dan de model
configuratie zonder competitie, al waren nog wel duidelijke verschillen aan
wezig. De analyse wordt daarom niet gepresenteerd als de oplossing om ver
schillen in gevonden wortelprofielen van verschillende vegetaties te verklaren, 
maar als een eerste stap om met behulp van de optimalisatie theorie wortel
profielen van bomen te analyseren. 

Dit onderzoek laat het belang zien van de koppeling tussen vegetatie en hy
drologie. Een definitie van het concept 'ecosysteem' is: 'een lokale biologische 
gemeenschap en zijn patroon van interactie met zijn omgeving'. Dit onderzoek 
benadrukt het belang van de interacties tussen the abiotische en biotische on
derdelen van ecosystemen. Zonder deze interacties kunnen ecosystemen niet op 
een fundamenteel niveau begrepen worden. 
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