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Chapter 7

Nederlandse samenvatting

7.1 Introductie
Dit proefschrift behandeld de globale patronen van de koolstof en water balans van het land
oppervlak bepaald met eddy co-variantie data. Observaties uit de globale Fluxnet dataset
zijn gecombineerd met een fotosynthese en transpiratie model. Allereerst zijn de patronen
van de Europese koolstof balans bepaald met behulp van eddy co-variantie observaties. Ver-
volgens zijn met een eenvoudig fotosynthese en transpiratie model parameters bepaald voor
alle meet locaties in het Fluxnet netwerk. De variatie in tijd en ruimte van drie model para-
meters is onderzocht: de fotosynthese capaciteit (gerelateerd aan de hoeveelheid stikstof
in de vegetatie) wordt weergegeven door de maximale carboxylatie capaciteit (Vcm), de
efficiëntie van het licht gebruik wordt weergegeven als de kwantum opbrengst (α) en de
marginale water kosten voor de plant koolstof opname (λ) is gebruikt als de efficiëntie van
het water gebruik. De classificatie van globale vegetatie in plant functionele typen (PFTs)
is gevalideerd met de model parameters van alle sites. Opschaling van fotosynthese van
de blad naar de ecosysteem schaal met de bladoppervlakte index (LAI) is gevalideerd met
behulp van de seizoensgebonden parameter variatie. Als laatste is de model parameter λ
vergeleken met verschillende water gebruik concepten.

7.2 Onderzoeks synthese en conclusies

7.2.1 Europese eddy co-variantie flux observaties
In de Verenigde Staten en Europa vormen flux observaties een integraal onderdeel van de
experimentele onderzoekprogramma’s gericht op het sluiten van de koolstof balans. Op
dit moment worden de resultaten van de eddy co-variantie metingen betrouwbaar bevonden
als de standaarden van CarboEurope of Fluxnet worden gevolgd. Deze standaarden zijn
ontwikkeld gedurende de laatste decennia en bevatten noodzakelijke correcties van de metin-
gen en het vullen van gaten in de observatie reeksen.
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Flux toren data geeft een consistent beeld van de netto ecosysteem koolstof uitwissel-
ing tussen het land oppervlak en de atmosfeer (NEE) op de lokale schaal. Deze metingen
hebben geholpen de kennis van de achterliggende processen te verbeteren. Voor de mod-
ellering van de globale koolstof cyclus is de waarde van het huidige Fluxnet netwerk de
mogelijkheid om de representatie van processen te evalueren. Eddy co-variantie netwerken
hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het begrip van de uitwisseling van koolstof,
water en energie tussen de biosfeer en de atmosfeer.

Flux torens spelen een belangrijke rol in de meet programma’s, omdat de observaties
beschikbaar zijn voor model evaluatie en vergelijking en ook voor kwetsbaarheids analyses.
Verschillende methoden zijn ontwikkeld voor het scheiden van de belangrijkste koolstof flux
componenten uit de netto flux observaties en voor het berekenen van de nachtelijke fluxen,
alhoewel dit laatste nog niet geheel opgelost is. Vooral in berggebieden en in gebieden met
een sterke advectie is meer werk nodig voor het interpreteren van de nachtelijke data.

Grootte en variatie van de fluxen is goed beschreven voor een groot deel van Europa.
Maar verbeteringen kunnen gemaakt worden in de representativiteit van het netwerk (land-
gebruik typen en geografische verdeling) en de beschrijvingen van de landgebruik geschiedenis
van de meet locaties. De paradox van het huidige netwerk is dat het nooit mogelijk zal zijn
om de gehele variatie in klimaat, land gebruik historie en management te meten, maar dat
het ontwerp van de minimale grootte ook niet direct duidelijk is.

De gemiddelde seizoensgebonden cyclus van fotosynthese (GPP ) en respiratie (Re)
in Europa laat duidelijke trends zien. De grootste variatie is bijvoorbeeld zichtbaar voor
de GPP die de variatie in NEE stuurt. De lengte van het groeiseizoen is langer voor de
zuidelijke Europese bossen vergeleken met de noordelijke bossen. Wanneer de gemiddelde
jaarlijkse fluxen worden gerelateerd aan de breedtegraad dan zijn de patronen niet duidelijk.
Een reden hiervoor is dat de jaarlijkse fluxen een resultaat zijn van een aantal verschillende
processen en tijdschalen. Een consequentie is dat het niet eenvoudig is om een lineaire
relatie te vinden voor de koolstof en water fluxen met omgevings en klimaat variabelen, en
als er relaties zijn dat deze niet een direct inzicht in de onderliggende processen kunnen
geven. Om dit op te lossen is in dit proefschrift een model gebruikt. In plaats van de
gemeten fluxen zullen de model parameters vergeleken worden tussen meet locaties.

7.2.2 Variatie in een fotosynthese model in en tussen plant functionele
typen

Sinds de jaren ’60 is de vegetatie component in klimaat modellen ontwikkeld van uniform
voorgeschreven parameters tot plant functionele typen (PFTs). PFTs worden gebruikt in
globale land oppervlak modellen voor de verdeling van parameter waarden over alle model
grid cellen. In dit proefschrift zijn de parameters bepaald van een simpel fotosynthese model
voor alle data jaren in de Fluxnet eddy co-variantie data set. De parameters zijn vergeleken
in en tussen PFTs en statistisch gegroepeerd.

Het model is in staat om de dagelijkse en jaarlijkse variatie van de fotosynthese en tran-
spiratie fluxen te simuleren voor een groot aantal meetlocaties met verschillende vegetatie
typen en klimaat. Hiervoor is geen aanvullende locatie informatie nodig naast de eddy co-
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variantie fluxen, meteorologische data en seizoensgebonden LAI . Deze simpele aanpak is
bruikbaar voor alle meetlocaties.

De keuze van de parameter classificatie heeft een grote invloed op de kwaliteit van de
gesimuleerde fotosynthese en transpiratie fluxen. Een vereenvoudiging met minder variatie
van model parameters leidt tot slechtere simulaties. De dagelijkse en jaarlijkse cyclus en de
jaarlijkse gemiddelde fluxen worden over- of onderschat. Gesimuleerde fluxen zijn van een
betere kwaliteit wanneer model parameters van individuele meet locaties of jaren worden
gebruikt. Dit geeft aan dat een PFT classificatie onzekerheden introduceert in de variatie van
de fotosynthese en transpiratie fluxen. Een belangrijk resultaat is dat de model parameters
meer variabel zijn dan aangenomen met PFTs. Een simpele PFT classificatie geeft niet de
juiste fotosynthese en transpiratie variatie weer.

Statistisch bepaalde groepen meet locaties met vergelijkbare model parameters hebben
niet dezelfde vegetatie en klimaat gemeen. De afgeleide groepen konden niet gerelateerd
worden aan vegetatie of klimaat. Alhoewel de jaarlijkse parameters de beste gesimuleerde
fluxen produceren leidt dit tot een ander probleem. Deze parameters zijn te specifiek om toe
te passen in globale studies, maar kunnen gebruikt worden om de mogelijkheden voor een
alternatieve classificatie te onderzoeken. De vraag of het mogelijk is om meet locaties te
classificeren, of dat een meer fijnschalige methode met meer geleidelijke overgangen nodig
is, is nog niet beantwoord.

7.2.3 Seizoensgebonden variatie in fotosynthese model parameters
Veel globale vegetatie modellen gebruiken de volgende fotosynthese model parameters in
een PFT classificatie: maximale carboxylatie capaciteit (Vcm) en de efficiëntie van het
licht gebruik of de kwantum opbrengst (α). De vraag is of de opschaling van blad- naar
ecosysteem-schaal met behulp van een seizoensgebonden blad oppervlakte index (LAI) de
variatie van deze parameters tussen PFTs kan verklaren.

Seizoensgebonden bulk parameters zijn afgeleid van de eddy co-variantie flux obser-
vaties en gebruikt om een model te parameteriseren dat de LAIF simuleert. Deze gesimu-
leerde LAIF is vergeleken met een LAIM afgeleid van MODIS satelliet data. Het grootste
verschil tussen deze waarden was de start van het groeiseizoen. Ook waren er verschillen
in de winter wanneer LAIF vrijwel nul was en LAIM hoger. De lucht temperatuur was
de beperkende factor voor 55% van de LAIM simulaties, terwijl de globale radiatie en het
dampdruk tekort (D) dit waren voor 18% en 27% van de simulaties, met grote verschil-
len tussen PFTs. Ondanks deze verschillen waren de gemiddelde jaarlijkse fotosynthese
simulaties vergelijkbaar wanneer LAIF of LAIM gebruikt werden.

De variatie van de blad-schaal parameters vcm,25 en α was gekoppeld aan vegetatie
type en klimaat als in een PFT classificatie. Wanneer de seizoensgebonden variatie van de
ecosysteem-schaal parameters meegenomen wordt kan de variatie tussen PFTs beter begre-
pen worden. Bijvoorbeeld de seizoensgebonden variatie van ecosysteem-schaal Vcm van
koude, gematigde en warme naaldbossen laat een duidelijk patroon zien van een toene-
mende lengte van het groeiseizoen en maximale waarden, terwijl de variatie van de blad
schaal parameters tussen deze bossen niet duidelijk is.
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De seizoensgebonden variatie van de ecosysteem-schaal parameters is verder onderzocht.
Vcm is meer variabel dan α voor alle vegetatie typen en klimaten. Met de introductie van
de seizoensgebonden ecosysteem-schaal parameter variatie kunnen de verschillen tussen
PFTs beter verklaard worden, maar de opschaling met LAI is niet voldoende om de gehele
seizoensgebonden variatie te verklaren. Seizoensgebonden blad-schaal parameter variatie
moet ook opgenomen worden. De niet verklaarde blad-schaal variatie tussen PFTs moet
nog verder uitgezocht worden, waaronder de rol van de hoeveelheden stikstof in blad en
bodem.

7.2.4 Ecosysteem-schaal water gebruik efficiëntie definities
De koolstof en water cyclus zijn verbonden door de stomatale weerstand van planten. Drie
water gebruik efficiëntie definities zijn vergeleken in dit hoofdstuk om de globale variatie
beter te begrijpen. De water gebruik efficiëntie (WUE) kan gedefinieerd worden als de
ratio van fotosynthese en transpiratie en de inherente water gebruik efficiëntie (IWUE)
door het dampdruk tekort (D) toe te voegen. Hiernaast beschrijft de optimaliteits-hypothese
dat fotosynthese optimaal is voor de hoeveelheid beschikbaar water, gebruikmakend van λ,
de marginale water kosten voor de plant koolstof opname. WUE en IWUE zijn direct
bepaald uit de eddy co-variantie flux observaties voor 66 meetlocaties. λ is een model
parameter en bepaald door het op optimaliseren van een simpel fotosynthese model voor
dezelfde locaties, zoals in de vorige hoofdstukken. De jaarlijkse en maandelijkse waarden
van de drie definities zijn vergeleken en gerelateerd aan klimaat, vegetatie en bodem type.

De resultaten laten een consistente lineaire relatie zien tussen maandelijkse waarden
van λ and IWUE. Deze relatie is onafhankelijk van vegetatie of bodem type, maar de
helling is een functie van D. Er zijn geen relaties tussen de water gebruik efficiënties en
water beschikbaarheid of blad oppervlakte index gevonden voor zowel de maandelijkse als
jaarlijkse tijdschalen. Dit kan alleen verder onderzocht worden wanneer de bodemvocht
en fenologische observaties in de Fluxnet dataset uitgebreid worden over langere perioden
inclusief droogtes en een meer gedetailleerde beschrijving van de bodem eigenschappen
voor alle meet locaties.

De resultaten suggereren dat de water gebruik efficiëntie voorspelbaar is en enkel een
functie van fotosynthese en dampdruk tekort op de tijdschaal van de Fluxnet observaties.
De lineaire relatie tussen λ and IWUE is een aanwijzing dat de optimaliteits-hypothese
geaccepteerd kan worden als een werkende theorie op de ecosysteem-schaal waarop de ver-
houding tussen fotosynthese en transpiratie algemene regels volgt. Dit kader kan gebruikt
worden om de parameters in globale land oppervlakte modellen te verbeteren.

7.3 Onderzoeks perspectieven en aanbevelingen

7.3.1 Representatie van vegetatie met plant functionele typen
De terrestrische koolstof en water balans en de koppeling met klimaat zijn belangrijke pro-
cessen in het begrip van het globale klimaat systeem en worden gerepresenteerd in globale
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landoppervlak modellen met een classificatie gebaseerd op vegetatie type en klimaat. De
model parameters worden toegewezen met behulp van de aanwezigheid van plant func-
tionele typen (PFTs). Deze classificatie met abrupte overgangen staat tegenover een geob-
serveerde meer geleidelijke overgang van verschillende blad eigenschappen. De variatie
van model parameters tussen en in PFTs is bepaald met de Fluxnet dataset in hoofdstuk 3.
De variatie is veel groter dan was verwacht.

Een logische volgende stap zou zijn om deze variaties te implementeren in globale
klimaat modellen om de uitwisseling van water en koolstof tussen het land oppervlak en
de atmosfeer beter te kwantificeren. Helaas, hoewel het duidelijk is dat de parameter vari-
atie groter is dan in een PFT classificatie, is het nog niet mogelijk om de parameters te
relateren aan andere ecosysteem variabelen. Verder onderzoek naar deze relaties is nodig.
Een eerste poging om deze relaties te begrijpen is beschreven in de volgende paragraaf. On-
dertussen kunnen de onzekerheden van de klimaat voorspellingen gerelateerd aan de PFT
classificatie onderzocht worden door het vergelijken van globale klimaat simulaties met ver-
schillende parameterisaties. Een experiment met een model ensemble waarin ieder lid ge-
parameteriseerd wordt met een net iets ander land oppervlak zou gebruikt kunnen worden
om te identificeren welke parameters en processen het belangrijkst zijn. Om realistische
parameter waarden te vinden is het belangrijk om de modellen te identificeren die het hui-
dige klimaat het best representeren. Hiervoor zijn extra observaties nodig naast de Fluxnet
dataset, bijvoorbeeld veldschaal observaties en fluxen en variabelen bepaald met satelliet
data.

7.3.2 Opschalen van blad naar ecosysteem met de blad oppervlakte
index

Blad-schaal modellen worden gebruikt in de meeste globale landoppervlakte modellen voor
het simuleren van de ecosyseem-schaal fotosynthese en transpiratie fluxen. De fluxen of
model parameters worden opgeschaald met de blad oppervlakte index (LAI), met als ge-
volg dat de LAI een belangrijke variabele is in deze modellen. Uit de resultaten van een
combinatie van een fotosynthese en transpiratie model met Fluxnet en MODIS observaties
is in dit proefschrift geconcludeerd dat LAI niet alle seizoensgebonden parameter variatie
kan verklaren. De kwaliteit van de fluxen in globale landoppervlakte modellen kan hier
door beïnvloed worden. De onverklaarde seizoensgebonden parameter variatie behoeft ver-
der onderzoek. Zoals ook is aanbevolen in de vorige paragraaf zijn hiervoor aanvullende
observaties op de Fluxnet meet locaties nodig. De meest belangrijke variabelen zijn de
(seizoensgebonden) LAI en het stikstof gehalte in de vegetatie. Om het mogelijk te maken
om locaties te vergelijken moeten deze observaties zo uniform mogelijk uitgevoerd worden,
zoals al gedaan wordt voor de eddy co-variantie observaties.

7.3.3 Water gebruik efficiëntie als model parameter
Fotosynthese is gekoppeld met transpiratie omdat ze dezelfde route via de stomata in het
blad gebruiken. In de meeste modellen wordt dit gerepresenteerd met een empirisch be-
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paalde stomatale weerstand, gerelateerd aan atmosferische CO2 concentratie, dampdruk
tekort en de fotosynthese en transpiratie flux. Dit is vergeleken met de optimaliteits hypo-
these, waarin wordt aangenomen dat fotosynthese maximaal is voor de beschikbare hoeveel-
heid water. De marginale water kosten voor de plant koolstof opname (λ) is de verhouding
van de fotosynthese en transpiratie en wordt optimaal verondersteld. Een interessant in dit
proefschrift was dat λ lineair gerelateerd is met de inherent water gebruik efficiëntie onaf-
hankelijk van vegetatie of bodem type.

De Fluxnet dataset bevat observaties van de laatste 15 jaar en daarom is het niet mogelijk
om de water gebruik efficiëntie te relateren aan de atmosferische CO2 concentratie, omdat
de CO2 variatie over deze periode te klein is. Toekomst voorspellingen laten een grote
toename in CO2 zien, wat een grote impact kan hebben op de stomatale weerstand en wa-
ter gebruik efficiëntie. Met ensembles van globale klimaat modellen waarin de parameters
worden gevarieerd kunnen deze aannamen getest worden en de onzekerheden gekwanti-
ficeerd.

7.3.4 Algemene aanbevelingen en toekomstig onderzoek
In dit proefschrift zijn eddy co-variantie observaties gebruikt om de kennis van diverse as-
pecten van de representatie van vegetatie in globale landoppervlakte modellen te vergroten.
Met het veel gebruikte fotosynthese model van Farquhar en de Fluxnet dataset zijn het
gebruik van plant functionele typen, de opschaling van blad- naar ecosysteem-schaal met
de LAI en de significantie van de model parameter λ geëvalueerd. Een logische volgende
stap in de continuering van dit werk is het testen en verbeteren van de gevonden resultaten
met een globaal model. Het lijkt onmogelijk om convergerende globale relaties te vinden
met de model parameters afgeleid van de Fluxnet dataset, eenvoudig omdat de lengte van de
gebruikte observaties te kort is, wat niet opgelost kon worden door het vervangen van tijd
door een groot aantal locaties. Model evaluaties over langere tijdschalen zijn nodig.

Mogelijk toekomstig vervolg onderzoek bestaat uit klimaat modellering met een gekop-
peld globaal circulatie model voor een betere validatie van de vegetatie representatie en
koppeling van de koolstof cyclus met hydrologie. Een beter begrip van deze koppeling is
essentieel voor verbeteringen van toekomst voorspellingen van het globale klimaat systeem.
Een toename van de temperatuur zal initieel leiden tot een toename van de respiratie en fo-
tosynthese, maar over een langere periode zal de vegetatie zich aanpassen aan een ander
klimaat wat mogelijk zelfs kan leiden tot een afname van de fotosynthese. Door een toe-
name van de temperatuur zal transpiratie in eerste instantie toenemen door de noodzakelijke
koeling van de vegetatie. Dit verandert de hoeveelheden bodemvocht, afvoer en neerslag.
Belangrijke mechanismen welke een grote impact op zowel de koolstof als water cyclus
hebben zijn de stomatale weerstand en de water gebruik efficiëntie. Deze concepten zijn
cruciaal voor een beter begrip van de rol van vegetatie in klimaat voorspellingen.


