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Samenvatting g 

Heidee landschappen zijn semi-natuurlijke ecosystemen met grote cultuurhistorische 

waarde,, een karakteristieke biodiversiteit en talloze recreatiemogelijkheden. Een 

anderr typerend kenmerk is de lage beschikbaarheid van nutriënten in de bodem en 

dee langzame cyclus van nutriënten door planten en bodem (Aerts and Chapin, 

2000).. Omdat de minerale bodem in heide-ecosystemen zeer arm aan nutriënten is, 

iss het beschikbaar komen ervan door afbraak van organische stof in de strooisellaag 

eenn belangrijk proces. De afbraak van organische stof wordt in grote mate 

gereguleerdd door microbiële activiteit. Micro-organismen zijn zelf echter ook een 

belangrijkee pool van nutriënten (Jonasson et al., 1999a; Schmidt et al., 2002). In 

nutriëntarmee ecosystemen, zoals heide-ecosystemen kunnen nutriënttransformaties 

doorr micro-organismen daardoor een belangrijke rol spelen in de beschikbaarheid 

vann nutriënten voor plantengroei (Harte and Kinzig, 1993; Jonasson et al., 1999a). 

Hett klimaat beïnvloedt praktisch alle processen die in een ecosysteem spelen, zoals 

bijvoorbeeldd plantengroei, fotosynthese- en transpiratiesnelheid, nutriëntopname 

doorr planten (Llorens et a l, 2004; Penuelas et al., 2004), microbiële activiteit, de 

afbraakk van strooisel en de daaruit volgende mineralisatie en immobilisatie van 

nutriëntenn (Kieft et al., 1987; van Gestel et al., 1991; Grierson et al., 1998; Pulleman 

andd Tietema, 1999; Jonasson et a l, 1999a; Rustad et a l, 2001: Emmett et a l, 2004). 

Omdatt micro-organismen zo'n aanzienlijke hoeveelheid nutriënten bevatten, 

kunnenn kleine veranderingen in de grootte van de microbiële biomassa een groot 

effectt hebben op de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem. 

Veell  onderzoek in ecosystemen met lage struikvegetaties, zoals nutriëntarme heide-

ecosystemen,, richtte zich tot nu toe met name op het effect van veranderingen in 

klimaatt en nutriëntconcentraties in de arctische en subarctische regio's. 

Voornamelijkk omdat klimaatmodellen voorspellen dat de gemiddelde 

oppervlaktetemperatuurr relatief meer zal stijgen in deze klimaatzones dan in de 

meerr gematigde en zuidelijke klimaatzones (Houghton et al., 2001). Deze 

geografischee bias resulteerde in de ondervertegenwoordiging van informatie over 

hett effect van een klimaatverandering in deze regio's (Rustad et a l, 2001). Terwijl 

klimaatveranderingg ook het functioneren van ecosystemen in deze gebieden kan 

beïnvloeden.. De hoeveelheid nutriënten in de bodem kan er bijvoorbeeld beïnvloed 

doorr worden. Klimaatverandering kan zo indirect de plantengroei beïnvloeden, 

bovenopp de directe effecten die het heeft op plantengroei. 
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Alhoewell  de rol van micro-organismen in de afbraak van organische stof en de 

mineralisatiee van nutriënten algemeen bekend is, is er veel minder bekend over het 

effectt van een nutriëntlimitatie op de respons van deze omzettingen op een 

klimaatverandering.. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is dan ook het 

vergrotenn van de kennis over het functioneren van een nutriëntarm heide-

ecosysteemm in reactie op een klimaatverandering, met name de rol van microbiële 

nutriëntomzettingenn tijdens de strooiselafbraak. 

Sindss mei 1999 worden de klimaatcondities gemanipuleerd op het Nederlandse 

heideveldd 'de Oldebroekse heide', in de buurt van Zwolle. De manipulatie bestaat uit 

eenn temperatuursverhoging van gemiddeld 0.7°C en een zomerdroogte (meestal in 

jul ii  en augustus) in 20 m2 grote proefvelden (Beier et a l, 2004). 

Stikstoff  en fosfor zijn twee nutriënten die voor het functioneren van een ecosysteem 

vann essentieel belang zijn. De stikstofdeposttie (N) in Nederland is erg hoog, 

namelijkk 20 to 25 kg N ha ' jaar' en ook de stikstofuitspoeling van de bodem naar 

hett grondwater is hoog in de proefvelden (Schmidt et al., 2004). Dit betekent dat het 

ecosysteemm stikstofverzadigd is en dat stikstof geen limiterende rol kan spelen in het 

functionerenn van het ecosysteem. Er is nauwelijks fosfordepositie op de heide en de 

bodemm is een verweerde, zure zandige bodem, die mineralogisch gezien erg arm is 

enn een zeer lage minerale fosforconcentratie heeft. De dominante dwergstruik 

CallunaCalluna vulgaris (oftewel struikheide) produceert fosforarm strooisel met een 

stikstof-/fosforverhoudingg groter dan 16. Dit betekent dat fosfor het meest 

limiterendee nutriënt is en dat veranderingen in de beschikbaarheid van fosfor de 

groeii  van struikheide kunnen beïnvloeden (Koerselman and Meuleman, 1996). 

Processenn in het veld zijn onderhevig aan de heersende klimaatcondities. Daarom 

zijnn er in dit onderzoek ook experimenten in het laboratorium gedaan om processen 

meerr mechanistisch te onderzoeken. Om de resultaten van de veld- en 

labexperimentenn te integreren en om voorspellingen te doen over de toekomst is er 

ookk een modelberekening gemaakt. 

Inn hoofdstuk 1 is de relatie tussen microbiële dynamiek, de beschikbaarheid van 

fosforr en de activiteit van het enzym acid phosphatase tijdens de afbraak van 

fosforarmm strooisel onderzocht in een laboratoriumexperiment. Het strooisel is 

afkomstigg van het droge heide-ecosysteem 'de Oldebroekse heide'. Resultaten van 

hett onderzoek wijzen uit dat de phosphatase-acüvheit geen rol speelde in de lage 

beschikbaarheidd van fosfor tijdens de strooiselafbraak, omdat tijdens het gehele 

experimentt de phosphatase-actïvïteit zeer hoog was en zodoende de mineralisatie 

vann fosfor niet belemmerde. De lage beschikbaarheid van fosfor werd veroorzaakt 

doorr de snelle immobilisatie van fosfor door micro-organismen. Binnen 48 dagen 

wass 85% van de totale hoeveelheid fosfor, die aanwezig was in het strooisel, 

geïmmobiliseerdd door de micro-organismen. Van de resterende hoeveelheid was 7% 

beschikbaarr als mineraal fosfor, terwijl 9% overbleef als organisch fosfor in het 

126 6 



strooisel.. Ondanks de hoge phosphatase-activiteit, veranderde deze verdeling 

nauwelijks,, zodat tijdens de rest van het experiment (tot 206 dagen) de lage 

beschikbaarheidd van mineraal fosfor limiterend was voor de verdere groei van de 

micro-organismen. . 

Inn hoofdstuk 2 is onderzocht of de beschikbaarheid van fosfor de reactie van 

microbiëlee nutriëntomzettingen op temperatuur- en vochtcondities beïnvloedt, 

tijdenss de strooiselafbraak. Vers strooisel, afkomstig van struikheide op 'de 

Oldebroeksee heide', werd geïncubeerd in het laboratorium bij 5°, 10°, 15° en 20°C 

mett een vochtgehalte van 50%, 100% en 200%. Microbiële nutriëntomzettingen 

werdenn onderzocht gedurende twee perioden. De eerste periode van 48 dagen, 

waarinn fosfor de microbiële activiteit niet limiteerde. En een tweede periode van 48 

tott 206 dagen, waarin fosfor wel limiterend was voor de microbiële activiteit. 

Microbiëlee nutriënttransformaties waren zowel afhankelijk van temperatuur- als 

vochtcondities.. Gedurende niet-fosforgelimiteerde condities waren microbiële 

koolstof-- en stikstofimmobilisatie, netto-fosformineralisatie, netto-

stikstofmineralisatiee en netto-nitrificatie voornamelijk afhankelijk van 

temperatuurcondities.. Terwijl microbiële fosforimmobilisatie voornamelijk werd 

beïnvloedd door vochtcondities. Onder fosforlimiterende condities, tijdens de tweede 

incubatieperiode,, namen de microbiële nutriëntimmobilisatie en -mineralisatie-

snelhedenn aanzienlijk af, terwijl de C02-respiratiesnelheid en de metabolische 

quotiëntt (fLOi toenamen. Het effect van temperatuur op de nutriëntimmobilisatie 

enn -mineralisatie snelheden in deze tweede periode was veel kleiner, afwezig of 

tegenovergesteldd aan de snelheden in de eerste periode (onder niet-

fosforlimiterendee condities). Echter ondanks dat de lage fosforbeschikbaarheid de 

groeii  van de microbiële biomassa limiteerde, bleven de micro-organismen actief en 

namm hun activiteit zelfs toe met toenemende temperatuur. Deze toename toont aan 

datt de effectiviteit waarmee micro-organismen koolstof gebruiken, afneemt bij een 

stijgendee temperatuur. Waarschijnlijk als gevolg van stress door de hogere 

temperatuur;; door toenemende fosforlimitatie; of als gevolg van beide. 

Inn hoofdstuk 3 is het effect van een temperatuursverhoging en herhaalde 

zomerdroogtee op de strooiselafbraak en microbiële dynamiek in het veld 

onderzocht.. Dit gebeurde op 'de Oldebroekse heide', waar de klimaatcondities 

experimenteell  worden gemanipuleerd. De continue temperatuursverhoging zorgde 

voorr een tijdelijke verhoging in de afbraaksnelheid van het strooisel van een 

halfjaar,, daarna wordt de afbraaksnelheid van de meer recalcitrante fractie, die dan 

nogg vooral over is, niet meer beïnvloed door temperatuursverhoging. De twee 

zomerdroogtess vertraagden de strooiselafbraak permanent. Dit betekent dat de 

droogtee zowel de afbraak van de labiele fractie als de meer recalcitrante fractie 

beïnvloedde. . 
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Microbiëlee koolstof-, stikstof- en fosforimmobilisatie werd beïnvloed door zowel de 

temperatuur-- als droogtebehandeling. Verhoogde temperatuur versnelde de 

koolstofimmobilisatiee tijdens het eerste halfjaar van de afbraak, terwijl de eerste 

zomerdroogtee de immobilisatie van stikstof en fosfor vertraagde. Deze verlate 

immobilisatiee voorkwam een periode van netto-stikstof- en fosformineralisatie. Na 

eenn jaar was de hoeveelheid microbieel koolstof, stikstof en fosfor significant hoger 

inn de droogtebehandeling. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door een hogere 

beschikbaarheidd van nutriënten, die vrijgekomen waren tijdens het proces van 

uitdrogenn en het weer nat worden van het strooisel. Ondanks dat de hoeveelheid 

microbieell  koolstof en stikstof hoger was in de droogteplots, was de microbiële 

koolstof-/stikstofverhoudingg gelijk aan de controle en verwarmde plots. Dit betekent 

datt op de langere termijn de microbiële samenstelling (bacterie of schimmel) niet 

werdd beïnvloed door de droogtebehandeling. Concluderend: klimaatverandering 

veranderdee de microbiële dynamiek en het moment waarop fosfor werd 

gemineraliseerd.. Dit kan de plantengroei beïnvloeden op dit toch al fosforarme 

heide-ecosysteem. . 

Inn hoofdstuk 4 is het effect van herhaalde zomerdroogte op plantengroei en 

microbiëlee dynamiek op 'de Olderbroekse heide' onderzocht. De meest 

voorkomendee struik, Calluna vulgaris werd direct en indirect beïnvloed door de 

zomerdroogten.. Directe effecten waren: (a) een verminderd vermogen om te 

herstellenn na een heidekeverplaag; (b) een verminderde groei van de hoofdtakken 

tijdenss een droogte; en (c) een kleinere hoeveelheid knoppen die zich ontwikkelde 

tott bloemen. Een indirect effect was een afname in de fosfor- en stikstofconcentratie 

inn het Calluna vulgaris-blad, wat betekende dat er minder fosfor en stikstof was 

opgenomenn uit de bodem. Op het hoogtepunt van de zomerdroogte was de grootte 

vann de microbiële biomassa afgenomen met 79%. Deze hoeveelheid komt neer op 

65%% van de jaarlijkse fosforopname door de plant. De heideplanten konden echter 

niett profiteren van de beschikbare fosfor. Een duidelijke aanwijzing daarvoor was de 

verlaagdee fosforconcentratie in het blad. Dit betekent dat Calluna vulgaris een 

zwakkee concurrent is voor micro-organismen als het gaat om de opname van 

nutriëntenn na een zomerdroogte. 

Inn hoofdstuk 5 is het effect van een verandering in plantbiomassa, 

plantstrooiselproductie,, strooiselafbraaksnelheid en netto-fosformineralisatie in de 

strooisellaagg als gevolg van een klimaatverandering op de koolstof- en fosforcyclus 

inn het heide-ecosysteem 'de Oldebroekse heide' onderzocht. Plantbiomassaproductie 

werdd gemonitord en een model werd ontwikkeld om de afbraak van de dagelijkse 

strooiselproductiee tijdens een één- en vijfjarige periode te simuleren voor de 

temperatuur-- en droogtebehandeling. Monte Carlo-simulaties werden gebruikt om 

dee statistische waarde van de uitkomst van het model te beoordelen. Op de korte 
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termijnn (één jaar) nam de koolstofopslag in de verse strooisellaag af ten gevolge van 

dee verhoogde temperatuur, terwijl de hoeveelheid koolstof in plantbiomassa toenam. 

Hett netto-effect hiervan was een toename in de hoeveelheid koolstof in deze twee 

ecosysteemcompartimenten.. Op de langere termijn zal door de toenemende 

strooiselproductie,, als gevolg van de toegenomen plantbiomassa, de hoeveelheid 

koolstoff  in de (relatief) verse strooisellaag toenemen. In de droogtebehandeling 

neemtt zowel op de korte als langere termijn de hoeveelheid koolstof in de verse 

strooisellaagg af. Samen met een afname in plantbiomassa leidt dit tot een afname in 

dee koolstofopslag in deze twee ecosysteemcompartimenten. In beide behandelingen 

werdd minder fosfor gemineraliseerd en de snelheid van de fosforcyclus door plant en 

bodemm nam af. Afname in deze snelheden kan de plantengroei in de 

temperatuurbehandelingg afremmen en in de droogtebehandeling nog verder 

afremmen. . 

Dee synthese geeft een completer beeld van het functioneren van een heide-

ecosysteemm onder klimaatverandering door het bij elkaar brengen van de resultaten 

uitt de vorige hoofdstukken en deze samen te voegen met andere resultaten, 

verzameldd op de 'Oldebroekse heide' binnen de projecten CLIMOOR en VULCAN. 

Ditt wordt gedaan op basis van de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in de 

introductie. . 

Dee bescheiden temperatuursverhoging en zomerdroogte beïnvloedden het 

ecosysteemm op verschillende aan elkaar gerelateerde manieren. Verhoogde 

temperatuurr beïnvloedde plantengroei positief, maar de concentratie van fosfor in 

dee bladeren nam af door de relatief grotere opname van koolstof dan fosfor. 

Verhoogdee temperatuur resulteerde niet in meer fosformineralisatie in relatief vers 

strooisell  en beïnvloedde de grootte van de grootste fosforpool, de microbiële 

biomassa,, niet. De fosformineralisatiesnelheden en de snelheid van de fosforcyclus 

doorr de bestudeerde fosfor/>oo75 in het ecosysteem, namen zelfs af door de afname in 

strooiselproductie.. De droogtebehandeling beïnvloedde plantengroei negatief en de 

fosforconcentratiess in het blad namen af. Door het uitdrogen en daarna weer nat 

wordenn van het strooisel nam de microbiële biomassa sterk af en was fosfor weer 

beschikbaarr in de bodem. De planten konden hier echter niet van profiteren. De 

afnamee in strooiselproductie en fosformineralisatie verminderde de snelheid van de 

fosforcycluss door plant en bodem. 

Dee koolstofopslag in de planten en in relatief vers strooisel in de bodem nam toe als 

gevolgg van de temperatuurbehandeling, maar nam af als gevolg van de 

droogtebehandeling. . 

129 9 



iaaüt t t uasadi^uiau u - l i ^ i ^ i A ü m s ^ a g ^ ^ - - - . - r « ,, iaar.  — ^ 


