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Samenvatting

De bodem in Nederland is op veel plaatsen licht vervuild met persistente toxische
stoffen. De concentraties waarin deze stoffen in het milieu aanwezig zijn, vormen
afzonderlijk van elkaar meestal geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar wat
gebeurt er met het ecosysteem wanneer al deze stoffen tegelijkertijd een kleine
invloed uitoefenen? Deze vraag is in dit onderzoek onderzocht door te kijken naar
het voedselweb van de bodem.
   Het voedselweb is een uitgebreide variant van een voedselketen. Door te kijken
welke organismen in de bodem voorkomen en deze in te delen in groepen, kan
onderzocht worden op welke wijze het systeem reageert. Bepaalde karakteristieke
wijzigingen in het voedselweb kunnen wijzen op een aantasting van het ecosysteem
terwijl geen van de aanwezige toxische stoffen in gevaarlijke concentraties
voorkomen.
   Zoals aangegeven moet voor deze aanpak gekeken worden welke organismen in
de bodem voorkomen. Hiervoor bestaan verschillende methoden die elk hun voor-
en nadelen hebben. De gebruikelijke methode maakt gebruik van een gradiënt in
temperatuur en vocht om dieren uit de grond te verdrijven. Door het afwijkende
bodemtype werkte deze methode niet bij de grond van het proefveld “Bovenbuurt”
in Bennekom.
   In Hoofdstuk 2 is een nieuwe methode beschreven die is ontwikkeld op basis van
een ander principe. Door toevoegen van water aan de grond en een waterafstotende
vloeistof kunnen dieren uit de grond worden gehaald. De meeste geleedpotigen
hebben een waterafstotend, uitwendig skelet. Hierdoor zullen ze binden aan de
waterafstotende vloeistof. Doordat het soortelijk gewicht van de waterafstotende
vloeistof lager is dan water, verzameld deze vloeistof met de insecten en andere
geleedpotigen aan het oppervlak waar de dieren kunnen worden verwijderd. De
nieuw ontwikkelde methode maakt, in tegenstelling tot bestaande methoden, geen
gebruik van gevaarlijke stoffen maar van olijfolie.
   Een voor de hand liggend effect dat men zou verwachten is dat de structuur van
het voedselweb veranderd onder invloed van toxische stoffen. Om dit te achterhalen
is driemaal per jaar in twee opeenvolgende jaren op een proefveld het voedselweb in
kaart gebracht. In totaal zijn 144 voedselwebben geconstrueerd. Het proefveld is zo
ingericht dat er 16 verschillende combinaties zijn van een lage pH en een
concentratie koper. Binnen dit onderzoek is slechts gekeken naar de aan- of
afwezigheid van koper onder drie pH-niveaus.
In Hoofdstuk drie kwam naar voren dat er geen duidelijke effecten zijn op de
structuur. Het werd echter wel duidelijk dat bij de controlesituatie de
voorspelbaarheid van het voedselweb hoger lag. Het voedselweb aan het eind van
het seizoen was onder de controle sterk afhankelijk van de beginsituatie in het
voorjaar. Deze voorspelbaarheid was bij de behandelingen met koper en/of bij een
verlaagde zuurgraad (pH) veel minder.
In Hoofdstuk 4 zijn de effecten van stress (verlaagde pH, aanwezigheid van koper)
op de stabiliteit en het functioneren van het voedselweb in kaart gebracht. Deze
effecten bleken niet eenduidig te zijn maar een voedselweb met stress is over het
algemeen minder complex dan een voedselweb zonder stress. Een belangrijk



resultaat was dat er een verschil te zien was tussen de twee jaren waarin monsters
zijn genomen. Het tweede jaar waarin monsters zijn genomen was droger dan het
eerste jaar. Dit heeft geleid tot het idee dat andere factoren zoals temperatuur een rol
spelen.
   In Hoofdstuk 5 is het idee dat temperatuur een derde factor kan zijn, verder
onderzocht. In het voedselwebmodel dat ook in Hoofdstuk 4 is gebruikt, worden
verschillende parameters gebruikt die temperatuursafhankelijk zijn. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het aantal generaties per jaar. Door gebruik te maken van de
Arrheniusrelatie is het mogelijk om, op basis van de waarde van een parameter bij
een referentietemperatuur, dezelfde parameter uit te rekenen bij andere
temperaturen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om het voedselweb bij
verschillende temperaturen door te rekenen. Uit deze exercitie is naar voren
gekomen dat extreme temperaturen kunnen leiden tot het optreden van effecten die
bij “normale” temperaturen niet voorkomen. Deze conclusie doortrekkend naar het
broeikaseffect leidt tot de stelling dat het veranderen van het klimaat kan leiden tot
aantasting van ecosystemen door stressfactoren die voorheen niet van belang waren.


