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130 CHAPTER 8. SUMMARIES

8.2 Nederlandse samenvatting

Onderstaande is een samenvatting van de studie ”Ruimtelijke variatie van CO2 fluksen
en horizontaal transport in eenterra firme regenwoudgebied in Centraal Amazone”,
uitgevoerd door Alessandro Carioca de Araújo in de periode1999 tot 2009.

De vroegste studies naar de uitwisseling van koolstofdioxide (CO2) tussen het re-
genwoud en de atmosfeer in het Amazone stroomgebied zijn gedaan in de omgeving
van Manaus. Vanaf juli 1999 zijn daar op twee plaatsen in het regenwoud continu
micro-meteorologische metingen verricht naar de uitwisseling van CO2, water, energie
met de atmosfeer. De onderzoekslocaties (C14 en K34) liggen11km uit elkaar in het
Cuieiras Reservaat van het Nationaal Onderzoeksinstituutvoor de Amazone (INPA).
Het landschap in dit centrale deel van het Amazonegebied is een mozaı̈ek van goed-
gedraineerde plateaus, die ingesneden zijn door kreken en rivieren. In de valleien zijn
de bodems slecht afgewaterd. De ruimtelijke variatie in de soortensamenstelling van
het regenwoud weerspiegelt de variaties in topografie, bodem en afwatering. Het dicht
beboste en hogeTerra firmeregenwoud ligt op de goed afgewaterde delen in het land-
schap, waar de bodem kleiig is (op plateaus en hellingen), terwijl het meer open en wat
lagereCampinaranaregenwoud op slechter afgewaterde gebieden met zandige bodems
(op de lagere hellingen en in valleien) groeit.

De twee onderzoekslocaties verschillen in ruimtelijke verdeling van plateaus en
valleien. In een cirkel met een straal van 5km rond de meteorologische masten bestaat
het gebied rond de oostelijke C14 mast voor 63% uit plateaus,terwijl dit voor het
gebied rond de westelijke K34 mast slechts 54% is.

De stralingshoeveelheden en windsnelheden, gemeten bovenin de C14 en K34 mas-
ten, waren vergelijkbaar. In het algemeen zien we dat zowel langgolvige als kortgolvige
straling lager zijn in het natte seizoen dan in het droge seizoen. De energiebalans was
met een sluiting van rond de 80% voor zowel C14 als K34 niet perfect. Er was weinig
verschil in de energiebalans tussen de seizoenen, wat wellicht te wijten was aan re-
latief hoge neerslag tijdens het droge seizoen van 1999. Grotere seizoenale verschillen
in de energiebalans zouden verwacht kunnen worden bij een groter contrast tussen de
seizoenen.

De fluksen van CO2 vertoonden ook weinig seizoenale variatie, met uitzonder-
ing van een iets kortere opname van CO2 gedurende de dag, en een iets lagere res-
piratiefluks in het droge seizoen. Het netto effect is een iets lagere dagelijkse netto
ecosysteemuitwisseling gedurende het droge seizoen. De C14 regenwoud locatie, met
minder vallei in het meetgebied, vertoonde een hogere CO2 opname. Op het eerste
gezicht lijkt het dat de netto ecosysteemuitwisseling onderdrukt wordt tijdens wind-
stille nachten, zoals al eerder waargenomen werd in andere studies. Echter, nadere
bestudering van de dagelijkse gang in de CO2 opslag in de atmosfeer en de netto
ecosysteemuitwisseling toonde aan dat een gedeelte van de waargenomen nachtelijke
tekorten in uitwisseling gecompenseerd werden door laterale instroom van CO2 vanuit
de valleien, of het uitgassen van CO2 uit opslag in de bodem. Dit resulteert in een grote
onzekerheid ten aanzien van de nachtelijke grootte van de netto ecosysteemuitwissel-
ingsfluks. Dit heeft geleid tot hoge onzekerheden in de schattingen van de jaarlijkse
koolstofopname door deze bossen, van 1t −1ha jr−1 tot 8 t ha−1 jr−1 voor K34. De
hoogste schatting ligt zelfs hoger voor C14. Voor ongestoord regenwoud is een jaar-
lijkse opname van 3–4t ha −1jr−1 niet duurzaam. De hoge schattingen verkregen uit
de eddy correlatie techniek geven derhalve aan dat er meer onderzoek nodig is naar de
koolstofbalans van het complexe Amazone regenwoudlandschap.

In dit soort complexe regenwoudlandschappen, waar topografie, bodems, afwa-
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tering, en de soortensamenstelling van het regenwoud een grote ruimtelijke variatie
vertonen, kunnen de CO2 fluksen lokaal verschillen en kan lateraal transport in het
landschap optreden, met name gedurende windstille nachten. Omdat lateraal transport
door een enkel eddy correlatie systeem niet gemeten kan worden, zijn de CO2 en wa-
terdamp fluksmetingen moeilijk te interpreteren. Om deze reden zijn er verschillende
studies opgezet om de invloed van de ruimtelijke variatie opde CO2-fluksen te bepalen
in het K34 meetgebied in het stroomgebied van de Igarapé Asu.

De ruimtelijke en temporele variatie van de CO2 fluksen is bepaald door het meten
van verticale CO2 profielen in, en boven het kronendak op verschillende plaatsen langs
een toposequentie (plateau – helling – vallei transect). Zowel seizoenale als dagelijkse
variaties werden gemeten. De maxima van de atmosferische CO2 concentraties wer-
den gemeten rond zonsopgang, en waren in het algemeen hoger gedurende de droge
tijd. Een sterkere afbraak van de opgebouwde CO2 concentratie gedurende de ochtend
werd in het natte seizoen waargenomen. Deze algemene trend werd op alle meetplaat-
sen langs de toposequentie waargenomen, maar de opbouw van CO2 concentratie was
veel sterker in de laaggelegen delen van het transect dan op het plateau. De CO2 con-
centratie opbouw was afhankelijk van de stabiliteit van de atmosfeer. Met name tijdens
stabiele nachten volgde de opbouw van CO2 concentratie de hoogtelijnen, wat sug-
gereert dat er ’s nachts grote hoeveelheden CO2 opgeslagen werden in de atmosfeer in
de valleien. De afbraak van deze opslag vond pas plaats midden in de ochtend. Een
gedeelte van de afgevoerde CO2 zou met de wind naar de plateaus getransporteerd
kunnen worden, om daar gemeten te worden door de opgestelde meteorologische ap-
paratuur. Deze waarnemingen maken het duidelijk dat voor een goede interpretatie van
gegevens uit een meetopstelling op een plateau in een complex, heterogeen terrein, het
nodig is om een goede indruk te krijgen van de ruimtelijke en temporele variatie in de
CO2 opslag. Informatie over de ruimtelijke variatie van CO2 opslag moet niet alleen
voor de nacht, maar ook voor de ochtend beschikbaar zijn.

De koolstofisotoop van een blad (δ13Cleaf ) is in het algemeen negatiever in slecht
afgewaterde gebieden in de vallei dan in de gebieden met een lagere vochtigheid van
de bodem, of met minder neerslag. In het landschap rond Manaus, in het centrale
gebied van het Amazonebekken, zijn de plateaus goed gedraineerd, en tijdens het
droge seizoen derhalve droger dan de slecht afgewaterde valleien. De nachtelijke ac-
cumulatie van atmosferisch CO2 is hoger in de vallei dan op het plateau in het droge
seizoen. Tevens kost het meer tijd om de CO2 opgeslagen in de vallei uit het ge-
bied te transporteren, dan die op het plateau. Om deze reden daalt de atmosferische
CO2 concentratie in de vallei niet altijd naar hetzelfde niveauals waargenomen op het
plateau gedurende de dag. Monsters van zonbelichte bladeren en lucht werden langs
het eerder genoemde transect genomen om te zien of deδ13Cleaf van deze bladeren,
en de koolstofisotoop van door het ecosysteem gerespireerdeCO2 (δ13CReco) meer
negatief waren in de vallei dan op het plateau. Deze metingenlaten zien datδ13Cleaf in
de vallei significant negatiever was dan op het plateau. Variatie in δ13Cleaf kan wor-
den toegeschreven aan verschillen in de stikstofgehalten in het blad, verschillen in
bladgewicht per eenheid grondoppervlak, bodemvochtverschillen, meer negatieve at-
mosferische koolstof isotopen (δ13Ca) in de vallei gedurende de dag, en isotopendis-
criminatie in het blad zelf (∆leaf ). Het waargenomen patroon vanδ13Cleaf suggereert
dat de watergebruiksefficiëntie (WUE) van hetTerra firmeregenwoud op het plateau
hoger is dan die van hetCampinaranaregenwoud in de vallei. Dit is niet met zekerheid
vast te stellen, daar het niet duidelijk is in welke mate het verschil inδ13Cleaf veroorza-
akt wordt door plantenfysiologische factoren of door verschillen in δ13Catussen het
plateau en de vallei. Deδ13CReco was in sommige nachten negatiever in de vallei dan
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op het plateau, maar dit was niet altijd het geval. Het is waarschijnlijk dat laterale stro-
ming vanδ13C verrijkte CO2 vanaf hoger gelegen delen plaatsvindt tijdens nachten
met een minder stabiele atmosfeer. Biologische factoren zoals bodemrespiratie van
CO2 (Rsoil) en de reactie van planten op omgevingsvariabelen, zoals het dampspan-
ningsverzadigingstekort (D), zouden ook een rol kunnen spelen.

De hierboven beschreven metingen tonen aan dat preferente opslag van CO2 in
de atmosfeer boven de lager gelegen delen in het landschap vaak voorkomt. Tem-
porele veranderingen in CO2 opslag binnen het kronendak (S) zullen derhalve een
grote ruimtelijke variatie vertonen. Dit heeft ongetwijfeld grote gevolgen voor de in-
terpretatie van netto ecosysteem fluksmetingen gedaan met een enkele eddy correlatie
– verticaal CO2 profiel meetopstelling op het plateau. De dagelijkse en seizoenale
variatie inS werd in deze studie gemeten door middel van verticale [CO2] profiel-
metingen in relatie tot de topografie. Tevens werd de netto ecosysteemuitwisseling, de
turbulente uitwisseling van CO2 boven het kronendak (Fc), en belangrijke meteorol-
ogische variabelen gemeten in masten op het plateau en in de vallei. De nachtelijke
accumulatie van CO2 was hoger op de hellingen en in de vallei dan op het plateau,
en was hoger tijdens het droge seizoen dan tijdens het natte seizoen. De verwijder-
ing van deze in en boven het kronendak opgeslagen CO2 gebeurt ook later op de dag
dan op het plateau. De oorzaak hiervan moet gezocht worden ineen combinatie van
factoren,i.e. verschillen in atmosferische stromingspatronen en in de afbraak van de
nachtelijke grenslaag boven de valleien en de plateaus, laterale stroming van door res-
piratie met CO2-verrijkte lucht van het plateau naar lager gelegen delen, en ruimtelijke
en temporele verschillen in de bodemrespiratieRsoil. Deze omstandigheden leiden tot
een lagere opslagS op de hellingen en plateaus, dan in de vallei gedurende de ochtend.
Het is derhalve waarschijnlijk dat de op het plateau gemetennetto ecosysteemuitwissel-
ing van CO2 beı̈nvloed wordt door de lagere opslagS in de vallei dan op het plateau.
Het was met de huidige metingen niet mogelijk te bepalen welke term van de massabal-
ansvergelijking (Fc of S) gevoeliger was voor het verschil in het vrijkomen van CO2 uit
opslag in de vallei en op het plateau in de periode na zonsopgang. We hebben hiermee
wel aangetoond dat de temporele en ruimtelijke variatie vanS langs een glooiende
helling de berekening van de netto ecosysteemuitwisselingvan CO2 aanzienlijk kan
compliceren.

Wereldwijd, en zeker in het Amazonegebied, staan de meeste CO2 fluks meet-
systemen opgesteld in glooiende landschappen, en veelal opde hoger gelegen delen
in het landschap. Vanwege de te verwachten ruimtelijke en temporele variatie in de
nachtelijke CO2 opslag dienen de met de eddy correlatie techniek verkregen netto
ecosysteem uitwisselingsresultaten van deze meetlocaties met de nodige omzichtigheid
benaderd te worden voor de berekening van de koolstofbalansvoor deze gebieden over
langere perioden.
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