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9.2 Synopsis

De grootste effecten van klimaatverandering worden voorspeld voor Arctische gebie-
den. De bodem in deze streken, en in het bijzonder in de noordelijke veengebieden,
bestaat grotendeels uit organisch materiaal waar zeer veel koolstof in opgeslagen ligt.
Sinds de laatste ijstijd hebben deze veengebieden netto koolstof opgenomen als ge-
volg van een unieke combinatie van klimatologische, hydrologische en chemische
omstandigheden waardoor plantengroei sneller gaat dan plantenafbraak. Omdat de
verwachting is dat in ieder geval een aantal van de genoemde omstandigheden zullen
veranderen ten gevolge van klimaatverandering, bestaat het vermoeden dat de opwar-
ming van de aarde kan leiden tot een verschuiving van de balans in deze ecosystemen,
waardoor het van een opslag voor koolstof omslaat in een bron van koolstof. Een der-
gelijke omslag kan een versterkend effect op de klimaatverandering hebben.

Een van de belangrijkste factoren die van invloed is op de productie en afbraak van
organisch materiaal in deze noordelijke veengebieden is de zeer lage beschikbaar-
heid van minerale stikstof (N). Er komt zeer weinig externe stikstof binnen in dit
ecosysteem (afkomstig van bijvoorbeeld atmosferische neerslag en biologische stik-
stoffixatie) en daarom zijn zowel de primaire producenten (planten) als de reducen-
ten (bacteriën en schimmels) afhankelijk van het intern recyclen van stikstof. Het
voorspellen van de gevolgen van hogere temperaturen (als gevolg van klimaatver-
andering) op deze ecosystemen is daarom afhankelijk van een mechanistisch begrip
van de invloed van temperatuur op de stikstofcyclus. De processen die ten grondslag
liggen aan deze stikstofcyclus zijn, uiteindelijk, de enzymen die een rol spelen bij
de verschillende omzettingen van stikstof en de micro-organismen die deze enzymen
produceren. Deze micro-organsimen worden op hun beurt beı̈nvloed door abiotische
factoren en interacties met de primaire producenten en andere trofische niveaus van
het ecosysteem, wat een cascade van effecten tot gevolg heeft via klimaat, vegetatie,
de microbiële gemeenschap en hun enzymen, en uiteindelijk op de omzetting van
stikstof.
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Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om via metingen op
verschillende niveaus in deze stikstofcyclus de verbanden te ontrafelen tussen kli-
maatverandering en de biotische effecten op de stikstofcyclus en -balans in noorde-
lijke veengebieden. Meer specifiek probeert dit proefschrift een antwoord te vinden
op de volgende vragen:

1. In welke mate beı̈nvloedt klimaatverandering de stikstofomzettingen in noor-
delijke veengebieden?

2. Wat is de relatieve invloed van directe (verschuivingen in temperatuur en vocht-
balans) en indirecte (veranderingen in kwaliteit en kwantiteit van organisch
materiaal wat via de vegetatie terug in de bodem komt) gevolgen van klimaat-
verandering op verschuivingen in de stikstofcyclus in deze ecosystemen?

3. Zijn verschuivingen in de stikstofcyclus gerelateerd aan verschuivingen in de
enzymactiviteit in de bodem en/of in de samenstelling van de microbiële ge-
meenschap?

Als aanpak hebben we gekozen voor een combinatie van literatuuronderzoek (hoofd-
stuk 2), veldexperimenten (hoofdstuk 3, 4 en 6) en mesocosmos experimenten in het
lab (hoofdstuk 5). Met behulp van deze verschillende benaderingen hebben we ge-
probeerd inzicht te krijgen in de invloed van klimaatverandering op de stikstofcyclus,
de enzymactiviteiten en op de microbiële samenstelling in de bodem in noordelijke
veengebieden. We hebben hierbij gebruik gemaakt van een lang-lopend klimaat-
manipulatie experiment in een veengebied in noord Zweden als modelsysteem.

Een literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) wees uit dat, ondanks dat het logisch en waar-
schijnlijk lijkt dat er een verband bestaat tussen de omzetting van de verschillende
vormen van stikstof en de enzymen die voor deze transformaties verantwoordelijk
zijn, er weinig direct bewijs bestaat voor zulke verbanden. Daarnaast zorgen bepaalde
artefacten, inherent aan de standaard technieken voor het screenen van enzymen, er
wellicht voor dat het lastig is zulke verbanden aan te tonen.
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In een lang-lopend experiment in een noordelijk veengebied, waar de gevolgen van
klimaatverandering experimenteel gemanipuleerd worden, hebben we aangetoond
dat zelfs een relatief kleine ( 1 à 2 ◦C) verhoging in de omgevingstemperatuur bijna
een verdubbeling van de hoeveelheid organische- en anorganische stikstof in de bo-
dem tot gevolg had, waarschijnlijk ten gevolge van een massale sterfte van de mi-
crobiële gemeenschap. Deze hoge gevoeligheid voor temperatuurveranderingen van
bepaalde componenten van de stikstofcyclus vindt zijn weerklank in de resultaten
van eerdere metingen in dit ecosysteem aan de temperatuursgevoeligheid van afbraak
van organisch materiaal. Ondanks dit dramatische effect van opwarming op de stik-
stofbalans was er geen meetbare verschuiving in de samenstelling van de microbiële
gemeenschap, niet wanneer bepaald met DGGE en qPCR (hoofdstuk 3) methoden,
noch als bepaald met next-generation sequencing methoden (hoofdstuk 6). Daarnaast
was de potentiële activiteit van bepaalde bodemenzymen niet gevoelig voor tempera-
tuursveranderingen, ondanks dat er wel een sterke seizoensgebonden verschuiving is
gevonden in enzymproductie tussen enzymen betrokken bij de stikstof (N) cyclus en
enzymen betrokken bij de koolstof (C) cyclus (hoofdstuk 4).

Een incubatie experiment werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de resul-
taten verkregen uit de veldexperimenten. Eén van de hypotheses ter verklaring van
de gevonden resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4 is dat de effecten van
opwarming grotendeels veroorzaakt worden door indirecte mechanismen dat opwar-
ming leidt tot een verandering in de kwantiteit en kwaliteit van het nieuw gevormde
dood organisch materiaal in het systeem. Dit leidt vervolgens tot een hogere maxi-
male microbiële biomassa vroeg in het groeiseizoen gevolgd door plotselinge sterfte
van deze microbiële gemeenschap. Dit zou ook de geobserveerde piek in de hoeveel-
heid stikstof verklaren (hoofdstuk 3). Onder gecontroleerde omstandigheden hebben
we vergeleken wat de relatieve bijdrage was van opwarming en een toename in hoe-
veelheid organisch materiaal (afkomstig van dode microben of plantaardig materiaal)
op stikstof hoeveelheden en -vormen, bodem respiratie, enzym activiteiten en op de
microbiële gemeenschap (hoofdstuk 5). De experimentele opwarming leidde tot een
toename van bodemrespiratie, maar op alle andere gemeten variabelen was er alleen
een effect van de toevoeging van organisch materiaal van microbiële oorsprong. Dit
wijst erop dat veranderingen in de hoeveelheid microbiële biomassa (en veranderin-
gen door de tijd in microbiële biomassa) de belangrijkste factoren zijn die van invloed
kunnen zijn op de stikstof cyclus in deze noordelijke veengebieden.
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Hoofdstuk 7 vormt de synthese van de voorgaande hoofdstukken. De belangrijkste
bevinding van dit proefschrift is dat opwarming zorgt voor een substantiële versnel-
ling van de stikstofcyclus in noordelijke veengebieden, zonder dat dit gereflecteerd
wordt in veranderingen in enzymen in de bodem of de samenstelling van de mi-
crobiële gemeenschap. We stellen een conceptueel model voor, het amplified mi-
crobial loop model, waarin opwarming leidt tot een toename in beschikbaarheid van
minerale stikstof in vergelijking met controles. Dit zorgt voor een toename in mi-
crobiële biomassa in de vroege zomer, en de daaropvolgende mineralisatie door een
voor ons nog onbekend mechanisme. Het voorspellen van de gevolgen van deze
toename in stikstof beschikbaarheid vereist het verzamelen van meer data over de
interactie met de cycli van andere elementen in de bodem.

Het ontbreken van een meetbaar effect op de samenstelling van de microbiële ge-
meenschap, ondanks de grote verschuiving in functie, wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt door een combinatie van resistentie van de microbiële gemeenschap voor kleine
veranderingen in temperatuur, en een hoge mate van functionele overlap met betrek-
king tot factoren die van invloed zijn op afbraak van organisch materiaal. Dit re-
sultaat laat zien dat zolang het verband tussen microbiële gemeenschap functie en
microbiële gemeenschap identiteit niet duidelijk zijn, moleculaire datasets, hoe gea-
vanceerd ook, ondersteund moeten worden met exacte metingen aan de hoeveelheid,
beschikbaarheid en transformaties door ruimte en tijd van de te onderzoeken elemen-
ten.

vertaling door B. Bruning
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