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Samenvatting

Het onderste beest boven:
De effecten van klimaatverandering op subarctische 

springstaartengemeenschappen en hun rol in koolstofomzettingen

Een groot deel van ‘s werelds koolstofvoorraad is opgeslagen in de bodems van noordelijke 
gebieden. Nu het klimaat verandert, verwacht men dat de omzetting van organisch materiaal door 
decompositie versnelt, en dat er daarbij meer koolstof  als gas in de atmosfeer terecht komt dan 
nu het geval is. De mechanismen achter deze effecten zijn echter nog steeds voor een groot deel 
onbekend omdat ze het resultaat zijn van interacties tussen meerdere boven- en ondergrondse 
delen en processen in het ecosysteem. Geleidelijke klimaatveranderingen, maar ook een toename 
in het voorkomen van klimaatextremen zullen gevolgen hebben voor de koolstofcyclus door 
hun invloed op de organismen die verantwoordelijk zijn voor koolstofomzettingen. Deze 
klimaatveranderingen kunnen direct de activiteit van de organismen beïnvloeden, maar ook de 
samenstelling van hele gemeenschappen. Deze invloeden heb ik grondig onderzocht door een 
reeks experimenten in subarctische toendra, vooral hoogvenen, in Noord-Zweden.

Een belangrijke groep van organismen die betrokken zijn bij koolstofomzettingen in arctische 
gebieden zijn microbivoren (consumentens van microorganismen) zoals springstaarten 
(Collembolen). Door schimmels te eten hebben springstaarten een grote invloed op 
schimmel-activiteit, en daarmee op decompositie en bodemrespiratie. Omdat soorten kunnen 
verschillen in hun gevoeligheid voor veranderingen in hun omgeving, kunnen verschuivingen 
in de microbivorengemeenschap door klimaatveranderingen verwacht worden. De functionele 
eigenschappen die verantwoordelijk zijn voor deze verschillen kunnen gebruikt worden om 
patronen te vinden in hoe gemeenschappen reageren op klimaatveranderingen. Verder zullen 
verschuivingen in de soortsamenstelling van microbivorengemeenschappen wellicht de netto 
koolstofomzetting beïnvloeden. Dat komt niet alleen omdat soorten intrinsiek kunnen verschillen 
in hun effect op die omzetting, maar ook omdat hun verticale positie in de bodem daarop van 
invloed is.

In Hoofdstuk II laat ik zien dat springstaartsoorten verschillen in hun gevoeligheid voor 
klimaatomstandigheden en substraatkwaliteit, en dat we deze verschillen kunnen verklaren 
door te kijken naar hun functionele eigenschappen. Door hele veenkolommen om te keren 
in het veld, was het mogelijk om de effecten van klimaat en substraatkwaliteit op de verticale 
verdeling van de soortengemeenschap van elkaar te scheiden. Soorten die aan de oppervlakte 
leven en soorten die juist dieper in de bodem leven (d.w.z. specialisten) lijken gevoeliger voor 
klimaatomstandigheden dan soorten die daar tussenin leven (generalisten). Oppervlakkig- en 
dieplevende soorten verschilden ook in lichaamsgrootte, pigmentatie en de aanwezigheid van 
ogen. Deze resultaten suggereren dat het gebruik van soort-specifieke verschillen in functionele 
eigenschappen een goede aanpak kan zijn om soortverschuivingen door klimaatveranderingen 
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te voorspellen.

Een van de belangrijkste aspecten van klimaatverandering is een voorspelde toename in de 
frequentie, de duur en de intensiteit van klimaatextremen in poolgebieden. In Hoofdstuk III 
stel ik de impact van tijdelijke klimaatextremen op een subarctische springstaartengemeenschap 
aan de orde, door deze gemeenschap experimenteel zowel aan een extreme verhoging van 
zomertemperatuur als aan neerslag, en een combinatie van beide, bloot te stellen. De reactie 
van de soortengemeenschap heb ik vervolgens bestudeerd door te kijken naar verschuivingen in 
functionele eigenschappen en verticale verdeling. De resultaten tonen aan dat een tijdelijk sterke 
toename in neerslag weinig effect heeft op de springstaartengemeenschap en zijn verticale verdeling, 
in ieder geval op de korte termijn. Een tijdelijke stijging in temperatuur bracht daarentegen wel 
een verschuiving van de functionele eigenschappen van de springstaartengemeenschap teweeg; 
de relatieve hoeveelheid oppervlakkig levende springstaarten daalde ten opzichte van die van de 
dieper-levende springstaarten.

Het effect van klimaatverandering-geïnduceerde dominantie van  dwergstruiken op de 
springstaartengemeenschap in arctische toendra heb ik experimenteel onderzocht in Hoofdstuk 
V. Verrassend genoeg heeft een toename van berkenstrooisel (Betula) in een veensysteem 
(grotendeels bestaand uit veenmos oftewel Sphagnum) geen invloed op de soortensamenstelling 
en de abundantie van springstaarten. Bovendien zijn er geen verschuivingen te meten in de 
gemiddelde waarden voor de functionele eigenschappen vochtpreferentie, verticale verdeling en 
maximale lichaamsgrootte in de springstaartengemeenschap.

Om te begrijpen of  er veranderingen in de soort-specifieke bijdrage van springstaarten aan 
koolstofomzettingen optreden door een veranderde vegetatiesamenstelling, heb ik stabiele 
isotopen-analyse gebruikt. Deze methode wordt met veel succes ingezet om klimaat-
geïnduceerde veranderingen in trofische koolstofoverdracht te bestuderen en te kwantificeren. 
Mijn 13C-tracer aanpak koppelt de soortensamenstelling van springstaarten, hun abundantie en 
hun soort-specifieke voedselvoorkeur aan de afbraak van verschillende substraten. Het blijft 
echter lastig om data verkregen uit 13C analyse correct te interpreteren, zeker wanneer de samples 
opgeslagen zijn voor analyse. In Hoofdstuk IV laat ik zien dat preservering van springstaarten 
niet alleen de 13C waarden verandert, maar dat de manier waarop verschilt tussen soorten en 
zelfs tussen verschillende levensstadia binnen een soort. Daarom zouden subtiele verschillen in 
13C-signatuur tussen soorten veroorzaakt kunnen zijn door de effecten van preservering in plaats 
van door functionele verschillen. Voor een correcte interpretatie van 13C data, zou voor aanvang 
van het experiment eerst het effect van de gekozen preserveringsmethode op de signatuur van 
de onderzochte organismen gecontroleerd moeten worden.

Met het gebruik van deze 13C methode, laat ik in Hoofdstuk V zien dat het dieet van 
springstaarten drastisch verandert wanneer zoveel strooisel van berken (Betula) toegevoegd 
wordt aan een Sphagnum veen, dat dat leidt tot een 50-50 Sphagnum-Betula mix. Verschillen 
tussen springstaartsoorten in voedingspatroon verdwijnen, en  ongeveer 70% van het voedsel 
van alle springstaarten is afkomstig van het Betula-strooisel. Bovendien corresponderen deze 
dieetverschuivingen met een verhoogde afbraaksnelheid van Betula-strooisel. Deze resultaten 
suggereren dat de verandering in de strooiselkwaliteit door de huidige toename van struiken in 
deze noordelijke veengebieden, de rol van bodembeesten in de koolstofomzetting verandert.

Het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift toont aan dat springstaarten-
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gemeenschappen tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor klimaat-geïnduceerde veranderingen 
in bodemmicroklimaat en strooiselkwaliteit. Soort-specifieke gevoeligheid van springstaarten 
kan in het algemeen in verband gebracht  worden met hun functionele eigenschappen, en hun 
gemeenschappen tonen subtiele, maar gerichte verschuivingen in functionele eigenschappen 
naar aanleiding van klimaatverandering. Springstaarten vertonen een grote mate van plasticiteit 
in hun functionele eigenschappen in reactie op veranderingen in hun omgeving. Dit maakt 
springstaartgemeenschappen vrij robuust voor klimaatveranderingen, althans op de korte 
termijn. Ik geloof  dat dit werk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het huidige debat over 
het belang van plasticiteit van functionele eigenschappen van gegeven soorten (versus verschillen 
tussen soorten) in de gevoeligheid van organismen voor de effecten van klimaatverandering 
en potentiële consequenties van soortverschuivingen voor bodemprocessen. Echter, om een 
compleet beeld te krijgen van hoe klimaatgedreven veranderingen in gemeenschappen van 
bodemdiertjes, met hun verschillende functionele eigenschappen, koolstofomzettingen in 
arctische bodems beïnvloeden, zullen we in de toekomst de microbiële gemeenschap explicieter 
bij ons onderzoek moeten betrekken.


