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Chapter 9

Samenvatting

Het promotieonderzoek getiteld Gevoeligheid voor droogte en bodemkool-

stofuitwisseling van het regenwoud in Centraal Amazone (Brazilië) heeft de

potentiële veranderingen ten gevolge van klimaatverandering met afnemende

neerslag onderzocht in de water- en koolstofkringlopen van het regenwoud

ecosysteem in centraal Amazone. Een klimaat met minder jaarlijkse neerslag

kan invloed hebben op de hoge grondwaterspiegel in de zandige bodems in de

rivierdalen, wat weer zou kunnen leiden tot een transitie van broekbos in de

rivierdalen naar heidewoud (campina of campinarana) bos.

Het regenwoud in het centraal Amazonegebied is niet homogeen. De

soortensamenstelling van het bos, en de hoogte van het kronendak, vertonen

aanmerkelijke variaties in relatie tot bodemtype (zand, klei) en de lokale to-

pografie en grondwaterstand (aan maaiveld in de rivierdalen tot 40 m diep

onder de plateaus). Campina heidewoud, in het Campina Reservaat, groeit op

een zeer arme bodem van uitgeloogd wit kwartszand, waar de grondwaterstand

meer dan 2 m diep is. Dit type bos heeft een aanmerkelijk lagere soortenri-

jkdom dan die van het regenwoud op kleibodems. In het gedrongen campina

heidewoud is het kronendak slechts 4–7 m hoog, en is de bodem onbegroeid

tussen de groepjes bomen in. In het aanliggende hogere campina heidewoud

reikt het kronendak tot 18 m. Campinarana bos, in het Cuieiras Reservaat,

groeit ook op uigeloogd kwartszand, maar de grondwaterstand ligt hoger dan

in het campina heidewoud, tussen de 0.5–1.0 m onder het oppervlak. Camp-

inarana bos vormt een overgang van broekbos, waar de grondwaterspiegel in

de bodem van kwartszand aan, of net onder, het maaiveld staat, en het tropisch

regenwoud wat op kleibodems groeit op de hellingen en plateaus in het gebied.

Het grondwater onder het tropisch regenwoud staat veel dieper, tot 35 m diep

onder het plateau. Het kronendak reikt in broekbos en campinarana bos tot

ongeveer 25 m hoogte, terwijl dat van het tropisch regenwoud tussen de 25 m

en 45 m hoog is. Over het hydrologisch functioneren en de nutriënten- en kool-

stofbalansen van deze bossen is nog niet veel bekend, maar het is duidelijk dat

er verschillen zitten in het functioneren van deze bossen.
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Dit onderzoek vond plaats in de Cuieiras en Campina natuurparken in de

Staat Amazonas, en in een ontbost weidegebied in Rondônia, in Brazilië. De

studie is uitgevoerd in zeven verschillende topografische, bodem- en bosge-

bieden, met name in een ontbost weidegrondgebied, in gedrongen en hoger

campina heidewoud op witte zanden in het Campina Reservaat, en langs een

topografisch transect met broekbos en campinarana overgangsbos op zand-

gronden in het dal langs de rivier, gevolgd door tropisch regenwoud op de

kleiı̈ge gronden op de helling en het plateau in het Cuieiras Reservaat.

De doelstellingen van dit promotieonderzoek waren gericht op:

• studie van de bodemrespiratie en het modelleren van de temperatuurs-

afhankelijkheid aan de oppervlakte van de bodemrespiratie voor ver-

schillende bos- en bodemtypes;

• bepaling van de waterbalans, koolstof en nutriëntenafvoer uit een camp-

ina heidewoud ter vergelijking met die van het tropisch regenwoud;

• evaluatie van mogelijke klimaatveranderingseffekten (droogte) op de

bodem door vergelijking van bodemrespiratie, nutriënt- en koolstofwaar-

den in een kunstmatig gedraineerd broekbos op zandige grond met die

van bodems onder een campina heidewoud, en;

• bepaling van de variatie op de lange termijn van de biomassa en bladopper-

vlakteindex (LAI) van seizonaal weidegrond, en vergelijking van de

LAI met die verkregen voor het de verschillende bossen in het regen-

woud ecosysteem.

De wetenschappelijke kennis opgedaan in dit onderzoek verschaft nieuwe inzichten

in het functioneren van verschillende typen bos (broekbos, campina, camp-

inarana, regenwoud) binnen het regenwoud ecosysteem in het Amazonege-

bied.

9.1 Bodemrespiratie

Hoewel bodemrespiratie een belangrijke rol speelt in de koolstofcyclus van

het regenwoud in het Amazonegebied, zijn er slechts weinig metingen aan

gedaan. In deze studie hebben we automatische bodemrespiratiemeetsystemen

gebruikt om tijdseries van bodemrespiratie en bodemtemperatuur op 5 cm

diepte te verkrijgen met een meetinterval van 30 minuten.

Het effect van het insteken van de ring in de bodem werd allereerst bepaald

om de meetmethode te verbeteren. Vervolgens is gekeken naar de invloed van

neerslag op de bodemrespiratie en de ruimtelijke variaties van CO2 emissies

in centraal Amazone door metingen te verrichten in de zeven verschillende

bostypen. Het insteken van de ring in de bodem zorgde voor verhogingen van

de CO2 emissies van 13% en 20%, gedurende een periode van vier tot zeven
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uur na het insteken, in respectievelijk zandige en lemige bodems. De bodem-

respiratie uit lemige bodem lijkt derhalve wat gevoeliger voor dit mechanische

effect te zijn. Dit experiment laat zien dat als de bodemrespiratiemetingen di-

rect na het insteken van de ring gedaan worden, deze kunnen leiden tot een

overschatting van wel 20%.

De bodemrespiratie vertoonde geen verandering voor neerslaghoeveelhe-

den onder de 3 mm. Voor hogere neerslaghoeveelheden werden verschillen

in respons gemeten tussen de lemige en zandige bodems. Bij neerslagho-

eveelheden tussen de 3 en 8 mm werd een stijging van 18% waargenomen

tot twee uur na de regenbui, gevolgd door een daling van 15% gedurende de

volgende 15 uur. Regenhoeveelheden boven de 8 mm veroorzaakten een on-

middellijke daling van 22–27% in de bodemrespiratie tot 18 uur na de bui.

De zandige bodems reageerden veel sneller op neerslag en het effect was veel

korter. Voor neerslaghoeveelheden tussen de 3 en 10 mm werd een toename

van 34% waargenomen in de respiratie flux gedurende twee uur, waarna de

flux weer afnam tot de normale waarde tijdens de volgende twee uur. Neer-

slaghoeveelheden boven de 15 mm zorgden voor een snelle afname van de flux

waarna deze weer terugkeerde naar de oorspronkelijke waarde in de volgende

vijf uur.

De bodemrespiratie fluxen verschilden sterk tussen de verschillend bostypen.

De laagste waarden (0,9–1,2µmol CO2 m−2 s−1) werden gemeten op kale bo-

dem in het gedrongen campina heidewoud op de witte zanden in het Campina

Reservaat. Fluxen in het hogere heidewoud in het Campina Reservaat waren

hoger tot 3,8 µmol CO2 m−2 s−1. In het Cuieiras Reservaat, waren de gemeten

fluxen voor het regenwoud op de kleiı̈ge bodems op de helling en het plateau

2,4 en 3,2 µmol CO2 m−2 s−1, respectievelijk. De bodemrespiratie was hoger

in de zandige bodems in het dal onder broekbos (4,1 µmol CO2 m−2 s−1) en

waren het hoogste in het campinarana bos (6,0 µmol CO2 m−2 s−1).

Schattingen voor de bodemrespiratie fluxen van de Cuieiras en Camp-

ina natuurparken werden verkregen door de waarden gevonden voor de ver-

schillende bostypen te combineren met de ruimtelijke verspreiding van deze

bostypen, zoals verkregen uit Shuttle radar Topographic Mission (SRTM) data.

Voor het Cuieiras Reservaat met de broekbossen, campinarana, en het re-

genwoud op de hellingen en plateaus werd een waarde van 3,8±0,8 µmol

CO2 m−2 s−1 berekend. Deze waarde was hoger dan de 3,1±0,8µmol CO2 m−2 s−1

die berekend werd voor de combinatie van kale bodem, kort en hoog heide-

woud in het Campina Reservaat. Omdat deze waarden gecorrigeerd zijn voor

ruimtelijke verschillen gerelateerd aan verschillen in grondsoort en vegetatie

kunnen deze als representatiever worden beschouwd dan die welke zijn gepub-

liceerd in eerdere studies die niet expliciet rekening hielden met de verschillen

in bijdragen van de verschillende soorten bos. Deze studie toont aan dat voor

het modelleren van CO2 respiratie van niet-homogene gebieden informatie

over het functioneren van de verschillende landschappelijke eenheden onzek-

erheden in koolstofemissies kunnen verminderen.

Geautomatiseerde bodemrespiratie metingen geven een beter inzicht in de
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mogelijke factoren die bodemrespiratieprocessen beı̈nvloeden. De belangrijk-

ste factor, behalve in perioden met neerslag, was de bodemtemperatuur, die

90% van de variatie verklaarde in regressieanalyse. Neerslag leek alleen bij te

dragen door het veroorzaken van een snelle daling van de bodemtemperatuur

tijdens de infiltratie, waarna dit fysische proces de respiratie beı̈nvloedde.

Bladoppervlakte-indices (LAI) werden gemeten met een Li-Cor 2000 in

de verschillende bossen. De LAI varieerde tussen 2,5 en 4,1 in de lage en

hoge heidewouden in het Campina Reservaat, respectievelijk. De LAI was

hoger voor de bossen in het Cuieiras Reservaat, variërend tussen de 4,9 in het

campinarana bos tot 5,5–6,1 voor het regenwoud op de helling en het plateau.

De bodemrespiratiemetingen voor de zeven verschillende bostypen wer-

den ook geanalyseerd op verschillen tussen locaties, en de oorzaken hiervoor,

via van een modelmatige benadering. Ensemble gemiddelden van uurlijkse

fluxen werden berekend voor natte en droge seizoenen (voor zover deze wer-

den gemeten) van de 30-minuten interval tijdreeksen. Deze waarden werden

verwerkt met een analytisch model waarin een schatting van de bodemopper-

vlaktetemperatuur werd gemaakt uit de waargenomen temperaturen op 5 en

10 cm diepte.

Relaties werden afgeleid tussen de amplitude en fase van de bodemrespi-

ratie Rs en de temperatuur op verschillende dieptes in de grond. In vergelijk-

ing met het gebruik van bodemtemperaturen op 5 cm en 10 cm diepte vermin-

derde het gebruik van de door het model berekende oppervlaktetemperatuur

de hysterese tussen de T en Rs sterk en verbeterde de determinatiecoëfficient

voor de meeste bosgebieden.

Het gebruik van een eenvoudige exponentieel model om de bodemrespi-

ratie uit te drukken als functie van de oppervlaktetemperatuur verbeterde de

correlatie tussen de bodemtemperatuur en Rs op dagelijkse tijdschaal. De Q10

oppervlaktetemperatuurgevoeligheid varieerde van een lage 1,3–1,7 voor hei-

dewoud in het Campina Reservaat tot een hoge 7,7 voor de verzadigde bodems

in het dal van het Cuieiras Reservaat. De verkregen R2-waarden varieer-

den tussen de 0,42 en 0,92. Q10 waarden voor het regenwoud op kleigrond

op de helling en het plateau waren respectievelijk 3,8 en 5,2. Verschillen in

samenstelling van het bos en het bodemtype resulteerden in waargenomen ver-

schillen in temperatuur vertragingen in relatie met CO2 emissie, met de langste

tijd waargenomen voor het traag groeiende heidewoud.

9.2 Bepaling van de waterbalans en de koolstof-

en nutriëntenexport uit het Campina Reser-

vaat

Waterbalans studies voor de Amazone zijn bijna altijd gebaseerd op geı̈ntegreerde

micro-meteorologische en stroomgebied studies voor tropisch regenwoud, en

bieden geen informatie over specifieke vegetatietypen in de regio, zoals voor
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broekbossen of campina heidewoud. De koolstofcyclus werd op vergelijkbare

wijze via geı̈ntegreerde aanpakken bestudeerd om te beoordelen of het regen-

woud ecosysteem in de toekomst netto koolstof blijft opnemen of gaat ver-

liezen. Om informatie te krijgen over het functioneren van een campina heide-

woud werd een waterbalans en nutriënten en koolstofexport studie uitgevoerd

in een klein stroomgebied in het Campina Reservaat. Deze studie publiceert

de eerste schattingen van de waterbalanscomponenten voor een gedrongen en

hoger campina heidebos stroomgebied, door combinatie van een waterbalans-,

micro-meteorologische en sapstroomstudie, en geeft informatie over de export

van opgeloste koolstof en enkele nutriënten.

Gedurende de studieperiode van één jaar (18 maart 2007 tot 19 maart

2008) bedroeg de neerslag 3.054 mm, ongeveer 800 mm boven het lang-

jarige gemiddelde voor deze regio. De verdamping bedroeg 1.532 mm (4,1

mm dag−1), waarvan 899 mm onder droge omstandigheden plaatsvond. Neer-

slag interceptie bedroeg 15,6% van de bruto neerslag, uitgaande van een lage

stamafvoer fractie gebaseerd op literatuurwaarden voor heidewoud. Transpi-

ratie door het gedrongen heidewoud, gemeten via de sapstroom in deze pe-

riode, was 475 mm, wat neerkwam op ongeveer 60% van die van het heide-

woud als landschapseenheid. De oppervlakteafvoer bedroeg 485 mm, terwijl

1071 mm werd afgevoerd als regionale grondwater uitstroom. In jaren met

een gemiddelde neerslag, zal het interceptie verlies lager uitvallen en kun-

nen bodemvocht tekorten een rol gaan spelen. Onder die omstandigheden kan

verwacht worden dat de verdamping van het campina heidewoud lager zal zijn

dan dat van het regenwoud wat minder zal lijden onder bodemvocht tekorten

vanwege de diepe bodems. Dit wordt ook gesuggereerd door de hogere afvo-

ercoëfficient waargenomen voor het campina stroomgebied.

De totale export van opgeloste organische en anorganische koolstof (DOC

en DIC) in de oppervlakteafvoer bedroeg 15,3 en 3,5 g m−2 yr−1, respec-

tievelijk. Dit komt overeen met een dagelijkse export van 41,8 mg m−2 en

9,5 mg m−2. De afvoeren van DOC en DIC in grondwater waren hoger met

31,7 g m−2 en 5,5 g m−2, respectievelijk. De totale hoeveelheid koolstof die

in deze periode van een jaar werd afgevoerd bedroeg 55,9 g m−2. Dit is veel

hoger dan de jaarlijkse export uit het stroomgebied van het Cuieiras Reservaat

(DOC export < 20 g m−2). Campina heidewouden komen voor in een groot

deel van het Amazonegebied, en bij het bepalen van de koolstofbalans van het

Amazonegebied zou rekening gehouden moeten worden met deze verschillen

in koolstofuitvoer.

9.3 Effekten van klimaatverandering (droogte) op

de bodems in de broekbossen in de rivierdalen.

Het op grote schaal kappen van regenwoud om in de behoefte naar landbouw-

grond te voorzien kan veranderingen in de lokale en globale water- en kool-
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stofcycli veroorzaken. Voor het Amazonegebied zijn toekomstige reducties

in neerslag voorspeld in klimaatmodelsimulaties. Veranderingen in de hy-

drologische cyclus kunnen leiden tot positieve terugkoppelingen in de kool-

stofcyclus door afsterven van regenwoud (droogte), veranderingen in de CO2

huishouding van het regenwoud waardoor de balans tussen opname en afgifte

van CO2 veranderd van netto opname nu naar netto afgifte in de toekomst,

verminderde biomassaproductie en verminderde verdamping van de overbli-

jvende regenwoud. Bossen op zandgronden bedekken ongeveer 6% van het

centrale Amazone landschap. In het centrale Amazonegebied zijn de slecht

gedraineerde rivierdal bodems van vergelijkbare zandige textuur als die van

bodems onder campina heidewoud, maar deze gebieden zijn nu bedekt door

broekbossen. Onder de huidige klimatologische omstandigheden ervaren deze

broekbossen geen langere periodes van droogte. Echter, een verlaging van

het grondwater in deze dalen onder een drogere klimaat zou kunnen leiden tot

biogeochemische veranderingen in de bodem waardoor de groeicondities voor

het aan de natte bodems aangepaste broekbos zodanig veranderen dat dit leidt

tot een verandering in de samenstelling van soorten van het bos.

In deze studie zijn de ruimtelijke en temporele variaties in strooiselafbraak,

bodemchemie en grondwaterchemie, en bodemrespiratie bestudeerd in de ver-

schillende soorten bossen die in het centrale Amazonegebied op zandgronden

voorkomen (broekbos, campinarana, campina). Ook werd de gevoeligheid

voor droogte van de rivierdal bodems onderzocht in een drainage experiment,

waarin de grondwaterspiegel kunstmatig verlaagd werd.

Afhankelijk van de grondwaterstand in de zandgronden, werd een grote

natuurlijke variatie waargenomen in de koolstof- en stikstofgehaltes van de

bodem, de uitwisselbare kation concentraties, de bodemwaterchemie en de

strooiselafbraaksnelheden. Strooiselafbraak en bodemrespiratie waren zeer

laag in de campina heidewouden, waar de capaciteit van de grove zandgrond

om koolstof en voedingsstoffen te behouden extreem laag was. De hoogste

bodemrespiratie binnen het regenwoud landschap werd waargenomen in de

campinarana bossen, die de overgang vormen van broekbos langs de rivier

naar regenwoud op de hellingen met kleibodems. Kunstmatige drainage van

de broekbosbodem resulteerde in een verlaging van de grondwaterstand met

een bescheiden 0,3 m. Dit veroorzaakte geen waarneembare veranderingen in

de bodemnutriënten gehalte, de chemische samenstelling van het bodemwater

of de strooiselafbraak, binnen de onderzoeksperiode van een jaar. Echter, wel

Werden aanzienlijke verlagingen gemeten in het koolstofgehalte in de boven-

ste 5 cm in de bodem (van 1,4% naar 0,1%) en het stikstofgehalte (van 0,05%

naar 0,00%). Ook de bodemrespiratie daalde van 3,6 µmol CO2 m−2 s−1 bij

aanvang van de drainage experiment naar 2,1 µmol CO2 m−2 s−1 acht maan-

den later. Deze laatste waarde was vergelijkbaar met die waargenomen in het

campina heidewoud.

De drainage studie toont aan dat de broekbosbodem zeer gevoelig is voor

veranderingen in de grondwaterstand. Door de relatief korte duur van de studie

is het onduidelijk of ook de bodem- en waterchemie in de ondergrond in een
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later stadium zouden gaan veranderen, en hiermee een transitie naar een an-

der bostype, zoals naar een droger campina heidewoud, ingezet zou worden

met lagere bodemrespiratie. Aan de andere kant zou het broekbos door ve-

randering in plantensoorten en de ontwikkeling van een wortelmat in de tijd

kunnen veranderen in het aangrenzende ecotone campinarana bos, wat een

hogere bodemrespiratie heeft. Het hangt waarschijnlijk af van de daling van

de grondwaterspiegel welk scenario in de toekomst bewaarheid wordt en het

blijven monitoren van de drainage en controle plots zou waardevolle gegevens

op kunnen leveren. Het grote verschil in bodemrespiratie tussen campina en

campinarana bos impliceert dat voor het opstellen van de toekomstige kool-

stofbalans van het Amazonegebied aanvullende kennis over de veranderingen

van bodem en bos in de rivierdalen ten gevolge van een droger klimaat nodig

is.

9.4 Biomassa en Leaf Area Index van een weiland

in Rondônia

Het Amazonegebied bestaat uit een mozaı̈ek van ongestoord tropisch regen-

woud, secundaire bossen, weilanden voor de veeteelt en landbouwgebieden.

In Rondônia zijn regenwouden sinds de jaren 50 in de vorige eeuw gekapt voor

de aanleg van weilanden voor de veeteelt. In tegenstelling tot het regenwoud

vertoont het grasland een seizonale cyclus van groei, die leidt tot aanzienlijke

verschillen in biomassa en bladbedekking (LAI) in de droge en natte tijd. De

LAI is een belangrijke parameter voor het modelleren van klimaatverandering

en hydrologie, maar er is weinig bekend over de seizoensgebonden variatie in

het Amazonegebied. Deze lange-termijn studie (1999–2005), gedaan op basis

van destructieve metingen, was de eerste die de variatie in biomassaproductie

en LAI van weidegebied in het Amazonegebied beschrijft. De begrazingsin-

tensiteit was ten hoogste ongeveer drie dieren per hectare, en de dominante

grassoort was Uruchloa brizantha.

De biomassa van levend gras was gemiddeld 2905 kg ha−1 over de meet-

periode van vijf jaar, terwijl de biomassa van het strooisel 2194 kg ha−1

bedroeg, wat een totale gemiddelde bovengrondse biomassa van 5195 kg ha−1

opleverde. De maximum maandelijkse biomassa steeg tot 8000 kg ha−1 bij

afwezigheid van begrazing tijdens het natte seizoen van 2004.

De gemiddelde LAI van het weiland was 2,0. Maandelijkse LAI waar-

den varieerden zowel met de seizoenen, als met de intensiteit van de begraz-

ing. LAI waarden waren meestal rond de 1,2 tijdens het droge seizoen on-

der begrazing, maar bleef boven 2,0 als er geen begrazing was. Gemiddelde

LAI waarden waren slechts iets hoger tijdens het natte seizoen onder begraz-

ing (1,5–2,0), maar stegen tot 3,3 in afwezigheid van begrazing. De max-

imaal maandelijks gemeten LAI was 4,0. De bijbehorende albedo van het

weiland varieerde van ongeveer 0.20 voor LAI waarden beneden 2,0 tot 0,17



138 CHAPTER 9. SAMENVATTING

voor LAI waarden boven de 3,0. De lange-termijn metingen geven aan dat de

biomassa, LAI en albedo van het weiland sterke seizoensgebondenheid ver-

toont in de afwezigheid van begrazing, die wordt onderdrukt wanneer begraz-

ing plaatsvindt. Op maandelijkse basis kan de LAI van het weiland variëren

tussen de 0,5 en 4,1. Deze hogere LAI waarden van weiland zijn vergelijkbaar

met die van het heidewoud in het Campina Reservaat (2,5–4,1).

9.5 Conclusies en aanbevelingen

Deze studie heeft aangetoond dat er aanzienlijke verschillen bestaan in het

hydrologisch functioneren en de nutriënten- en koolstofcycli van verschil-

lende bostypen die deel uitmaken van het Amazone regenwoud ecosysteem.

Het drainage experiment toont aan dat een verlaging van de waterstand in de

valleien directe gevolgen heeft voor de bodemrespiratie, en waarschijnlijk ook

voor het broekbos als de grondwaterstand permanent wordt verlaagd. Het is

nog onzeker of dit zou leiden tot een verandering van broekbos naar camp-

ina heidewoud (met lagere bodemrespiratie en waterverbruik) of naar camp-

inarana bos (met hoge bodemrespiratie). Aanvullende kennis over het func-

tioneren van de verschillende soorten bossen, en de effecten van klimaatveran-

dering (droogte) op de toekomstige ruimtelijke verdeling van de verschillende

bossen, moet worden verkregen in lange-termijn studies om de gevoeligheid

van het ecosysteem voor verandering, en de effecten op de water en koolstof

cycli, te kunnen evalueren.


