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Samenvatting 

Het  klimaat  bepaalt  in  sterke  mate  het  voorkomen,  de  groei  en  de  ontwikkeling  van  plant‐  en 
diersoorten. Wanneer de milieuomstandigheden  zich wijzigen,  zoals  in het geval  van wereldwijde 
klimaatverandering, kunnen de meeste dieren zich actief verplaatsen, voor de meeste planten geldt 
dit niet. Zij zijn letterlijk en figuurlijk in hun milieu geworteld en zijn pas op de langere duur in staat 
om  maatregelen  te  treffen  tegen  de  wereldwijde  klimaatverandering.  Planten  beschikken  over 
verschillende  strategieën  om  weerstand  te  bieden  en  zich  aan  te  passen  aan  deze 
klimaatverandering. In de gebieden waarop dit onderzoek zich richt, dat wil zeggen Nederland met 
een  gematigd  zeeklimaat  en  het  Arctische  Spitsbergen,  heeft  zich  de  afgelopen  eeuw  een 
gemiddelde  temperatuurverhoging  voorgedaan  van  respectievelijk  1.2  oC  en  1.4  oC.  De 
temperatuurverhoging heeft zich  in de eerste decade van de 21e eeuw versterkt voortgezet en de 
verwachte  temperatuurverhoging  voor  2100  varieert  van  +  1.8  oC  tot  +  6.4  oC  (Hoofdstuk  1).  In 
delen  van noordwest  Europa  is  verder de neerslag  ten  gevolge  van de  temperatuurverhoging  tot 
14%  ten  opzichte  van  de  normale  waarde  toegenomen.  Vooral  het  Noordelijk  Halfrond  krijgt  in 
ieder geval tot het einde van deze eeuw te maken met forse wijzigingen in het klimaat, waarbij ook 
de mate van bewolking zal verschillen.  
Hoe reageren planten op klimaatopwarming? Dankzij een dicht netwerk van waarnemers in vooral 
de Europese landen is een groot aantal gegevens betreffende het voorkomen en de fenologie van 
plantensoorten bijeen gebracht. Uit analyse van deze dataverzamelingen komt naar voren dat als 
gevolg van de klimaatverandering op veel plaatsen in Europa planten als het ware naar het noorden 
opschuiven  (zie  bijvoorbeeld  Parmesan  2006,  Root  et  al.  2003).  Als  gevolg  hiervan  kunnen 
plantensoorten  nieuwe  gebieden  ten  noorden  van  hun  eerdere  verspreidingsgebied  bevolken  en 
kunnen  eerder  bevolkte  zuidelijke  gebieden  (longitudinale  verschuiving)  verlaten.  Vergelijkbaar 
schuiven  soorten  naar  hogere  zones  (altitudinale  verschuiving).  Goed  gedocumenteerde  soorten 
laten verschuivingen tot meer dan 6 km per decade noordwaarts zien of meer dan 6 meter hoger, 
eveneens per decade.  

Naast  deze  areaalverschuiving  kan  ook  het  tijdstip  van  fenologische  verschijnselen  worden 
verschoven en    voornamelijk worden  vervroegd,  variërend  van  1.5  tot  ruim 3  dagen per  decade. 
Deze processen worden al vele decennia gevolgd, zelfs in daartoe speciaal aangelegde zogenoemde 
fenologische proeftuinen die over een groot gebied verspreid liggen. Een beperking van de methode 
waarmee  deze  areaalverschuiving  en  vervroeging  van  plantensoorten  wordt  bepaald  is  dat  deze 
beschrijvend  van  aard  is  en  dat  pas  achteraf  een  verband  gelegd  wordt  met  één  of  meerdere 
klimaatfactoren.  Zo’n  verband  is  ook  gelegd  voor  de  verschuiving  van  één  van  de  Europese 
dwergstruiksoorten, de kraaiheide (Empetrum nigrum), het hoofdonderwerp van deze studie. Deze 
heidesoort  heeft  zijn  hoofdverspreidingsgebied  binnen  de  koele  en  vochtige  Boreale  –  (sub‐
)Arctische klimaatzone; in de praktijk echter komt de soort tot ver zuidelijk voor, zij het dat er een 
voorkeur  lijkt  te  bestaan  voor  koelere  en  vochtiger  streken.  Bij  het Nederlandse  Bergen  aan  Zee 
houdt  de  aaneengesloten  verspreiding  van  kraaiheide  vrij  plotseling  op;  zuidelijk  komt  de  soort 
meer verspreid voor. Naar het noorden toe komt kraaiheide voor tot op het Arctische Spitsbergen. 

Sinds circa 1950 neemt het voorkomen  in de zuidelijk delen van het verspreidingsgebied af,  zoals 
dat  in  Duitsland,  Nederland  en  Engeland  is  aangetoond.  Tegelijkertijd  neemt  het  voorkomen  op 
Spitsbergen juist toe. Het lijkt er dus op dat de soort zich aan de grenzen van zijn natuurlijke areaal 



gevoelig toont voor klimaatverandering. Door nu aan deze grenzen gedurende een aantal jaren drie 
belangrijke  klimaatfactoren  te manipuleren  en daarmee de  klimaatverandering die  gedurende de 
21e eeuw wordt  verwacht na  te bootsen, pogen we  inzicht  te krijgen  in de mechanismen die  ten 
grondslag  liggen  aan  verschuiving  van  areaal.  Tevens  willen  we  onderzoeken  welke  invloed  de 
gemanipuleerde  klimaatfactoren  hebben  op  de  voortplanting,  met  name  op  de  bloei  en  de 
vruchtvorming. Door op deze wijze te werk te gaan, pogen we de op visuele waarnemingen en op 
correlaties achteraf berustende interpretaties van areaalverschuiving met experimenteel  verkregen 
bewijs  te  ondersteunen  dan  wel  te  weerleggen.  Ondanks  het  enorme  natuurlijke  areaal  van 
kraaiheide is het mogelijk gebleken om tegelijkertijd aan de noord‐ en aan de zuidgrens – waar we 
immers de sterkste reacties op klimaatverandering mogen verwachten – experimenteel onderzoek 
uit te voeren, iets dat tot op heden niet eerder plaats vond. 

Allereerst manipuleerden we de temperatuur met open top kamers (OTC’s) (Figuren 2‐2 en 2‐4), die 
aan de  zuidgrens de  luchttemperatuur  in de  zomermaanden met gemiddeld 2.0  oC verhoogde en 
jaarrond (2005‐2010) met gemiddeld 1.2 oC. Op Spitsbergen bedroeg de verhoging in de zomer 1.7 
oC. Deze opwarmingswaarden bootsen de door het IPCC geënsceneerde klimaat voor het einde van 
deze  eeuw op  een  realistische manier  na.  Van  2006‐2009  verdubbelden we  aan  de  zuidgrens  de 
neerslag  omdat  in  klimaatscenario’s  ook  verhoogde  neerslag  wordt  voorspeld.  Vanwege  de 
voorspelde  toename  van  wolkvorming  en  als  gevolg  daarvan  gereduceerde  zoninstraling,  zijn 
Empetrum‐planten  gedurende  drie  jaar  onderworpen    aan  een  reductie  van  circa  50%  van  het 
zonlicht (Figuur 2‐5).  

De  drie  manipulaties  zijn  jaarrond  uitgevoerd,  dat  wil  zeggen  dat  de  gemanipuleerde 
milieuomstandigheden  tenminste  een  aantal  jaren  de  volledige  jaarcyclus  van  de  plant  hebben 
kunnen beïnvloeden. Als resultaat van deze experimenten verwachten we directe reacties, die aan 
de zuidgrens zouden resulteren in verminderde vitaliteit en voorkomen en aan de noordgrens juist 
in  een  verhoogde  vitaliteit  en  voorkomen. Omdat  in  de  gemanipuleerde  onderzoeksplots  aan  de 
zuidgrens ook struikheide (Calluna vulgaris) en dopheide (Erica tetralix) voorkomen, hebben we ook 
van deze soorten de  respons op opwarming, extra beregening en beschaduwing onderzocht. Ook 
kunnen  er  interacties  tussen  die  soorten  optreden,  die  indirecte  gevolgen  van  de 
klimaatverandering aangeven.  

Aan  de  zuidgrens  van  kraaiheide  leidde  temperatuurverhoging  in  de  OTC’s,  vergeleken  met  de 
resultaten van de controlegroep die op 100% werden gesteld, tegen de verwachting in tot positieve 
directe  groeireacties.  Dat  wil  zeggen  tot  versterkte  groei  van  scheuten,  grotere  biomassa, 
vervroegde bloei en een langer groeiseizoen (+ 10 weken; Figure 5‐5). Ook de bessen die in de OTC’s 
werden  gevormd  waren  groter  in  diameter  en  zwaarder  (Hoofdstuk  4).  De  scheutgroei  van 
struikheide  (+ 69%) en dopheide  (+ 79%) namen eveneens  toe, maar die van kraaiheide  (+ 200%) 
het sterkste. Tabel 5‐9 geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende gemeten parameters 
en  het  resultaat  (Hoofdstuk  5).  Bij  de  verdubbeling  van  de  neerslag  (Hoofdstuk  6)  nam  de 
scheutgroei van kraaiheide toe met gemiddeld +  108%, die van dopheide met + 80% en struikheide 
met  +  66%.  De  gedurende  drie  jaar  gesimuleerde  bewolkingstoename  door  beschaduwing 
(lichtvermindering) resulteerde in een toename van het lichtopvangend bladoppervlak ten behoeve 
van  de  fotosynthese  (Hoofdstuk  7).  Dit  kwam  verder  tot  uitdrukking  in  langere  scheuten  en  een 
groter  aantal  langere  en  dunnere  bladeren,  die  ook  minder  in  gewicht  bleken  te  zijn.  Bij  deze 
lichtvermindering was de scheutgroei bij kraaiheide gemiddeld + 98% toegenomen, terwijl die van 



struikheide  toenam  met  +  27%  en  die  van  dopheide  met  +  20%  ten  opzichte  van  de 
controlebehandeling die bestond uit normale belichting door zoninstraling. 

Zowel  van  struikheide  als  van  dopheide  verwachtten  wij  positieve  groeireacties  op  de 
gemanipuleerde  milieuomstandigheden.  De  verwachting  dat  struikheide  als  meest  ‘continentale 
soort’  van  de  toegenomen warmte  zou  profiteren  kwam,  naast  de  al  genoemde  scheutgroei,  tot 
uitdrukking  in  een  langer  groeiseizoen  (+  14 weken;  Figure  5‐5)  en  een  verhoogde  groeisnelheid 
(Table 5‐1). De voorkeur van dopheide voor vochtige groeiomstandigheden, een kenmerk van het 
Atlantisch  gebied,    kwam  tot  uitdrukking  in  de  sterk  toegenomen  scheutgroei  bij  verdubbelde 
neerslag (+ 80 %). 

Aan  de  noordgrens,  op  Spitsbergen,    leidde  de  temperatuurverhoging  bij  kraaiheide  in  de  OTC’s 
volgens onze verwachting  tot  toename van de groei, waarbij  versterkte besvorming   plaats vond: 
toename van het aantal bessen die ook zwaarder en groter (diameter) waren. In tegenstelling tot de 
situatie aan de zuidgrens, kon aan de noordgrens echter geen seizoensverlening in de OTC’s worden 
vastgesteld maar wel een significante toename van de temperatuursom (Tabel 3‐2; Weijers 2012, 
2013b).  

In  hoofdstuk  8  van  dit  proefschrift  zijn  alle  resultaten  voor  de  onderzochte  dwergstruiksoorten 
kraaiheide,  struikheide en dopheide  samengevat. De  conclusies  (Table 8‐1) die uit ons onderzoek 
getrokken kunnen worden zijn voor kraaiheide dat er voor het waargenomen areaalverlies aan de 
zuidgrens op basis van onze onderzoeksresultaten geen sluitende verklaring is.  In tegenstelling tot 
onze  verwachtingen,  stimuleerde  de  gestegen  temperatuur  de  groei  en  werd  het  groeiseizoen 
verlengd, terwijl er van toegenomen competitie door struikheide geen sprake lijkt te zijn. De door 
extra  neerslag  toegenomen  groei  komt mogelijk  eerder  voort  uit  het  gebrek  aan water  in  droge 
duingebieden  dan  aan  gevoeligheid  voor  klimaatverandering.  De  toegenomen  groei  bij 
gereduceerde  lichtinval  toonde  aan  dat  kraaiheide  in  staat  is  een  zekere  mate  van  schaduw  te 
verdragen, in tegenstelling tot de beide andere heidesoorten, die aanzienlijk minder groeitoename 
vertoonden.  

Aan de noordzijde van het areaal, op Spitsbergen, geeft het effect van de gestegen temperatuursom 
in  de  OTC’s  inzicht  in  de  achtergrond  van  het  toegenomen  voorkomen  van  kraaiheide.  De 
kwantitatieve en kwalitatieve toename van de bessen vormen daar in aanleg de basis voor verdere 
verspreiding.  Bovendien  zal  de  versterkte  vegetatieve  groei  van  de  planten  de  omvang  van  de 
populaties  vergroten  en mogelijk  zal  versterkte  concurrentie  optreden  in  relatie  tot  de  Arctische 
dwergstruik Cassiope tetragona.  

Samengevat  geven  de  reacties  van  kraaiheide  op  de  gemanipuleerde  klimaatfactoren  aan  de 
zuidgrens  van  het  areaal  geen  afdoende  verklaring  voor  de  waargenomen  achteruitgang  of 
opschuiving in noordelijke richting. Aan de noordgrens, op Spitsbergen daarentegen, zijn de directe 
reacties op opwarming geheel naar de verwachting en valt de toename kraaiheide aldaar goed te 
duiden. 

 

 


