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Synopsis

Voor noordelijke streken worden nog binnen deze eeuw sterke klimaatsveranderingen 
voorspeld, zoals hogere temperaturen en veranderende neerslagpatronen. Deze veranderingen 
kunnen grote gevolgen hebben voor vegetatieproductiviteit en koolstofopslag. Een derde van 
de organische koolstof  die mondiaal opgeslagen is in bodems bevindt zich in noordelijke 
permafrostbodems, met name in veengebieden. Er is nog weinig bekend over de reactie van 
plantengemeenschappen in deze veengebieden op klimaatsveranderingen. Men verwacht directe 
effecten van klimaatsverandering op deze plantengemeenschappen, bijvoorbeeld de effecten van 
opwarming en veranderende neerslagpatronen, maar ook indirecte effecten door het ontdooien 
van permafrostbodems en door toenemende nutriëntenbeschikbaarheid.

Voor dit proefschrift getiteld ‘Directe en indirecte effecten van klimaatsverandering op 
vegetatieproductiviteit en soortensamenstelling van permafrost veengebieden’ heb ik 
onderzocht hoe experimentele manipulaties van het klimaat, zowel op de lange als op de korte 
termijn en relevant voor verschillende klimaatscenarios de productiviteit en samenstelling 
van plantengemeenschappen in permafrost veengebieden beïnvloeden. In het bijzonder heb 
ik getracht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: (1) Hoe beïnvloeden voorjaars- 
en zomeropwarming en een dikkere sneeuwlaag de soortspecifieke groeiresponsen en 
soortensamenstelling in noordelijke permafrost gebieden; (2) Hoe beïnvloedt meer zomerneerslag 
(regen) de soortspecifieke groeiresponsen en soortensamenstelling in noordelijke permafrost 
veengebieden en (3) kan het ontdooien van permafrost een effect hebben op soortspecifieke 
groeiresponsen en soortensamenstelling in noordelijke permafrost veengebieden via het 
vrijkomen van plantbeschikbaar stikstof  (N)?

Om deze vragen te beantwoorden zijn er drie experimenten opgezet, om vegetatie responsen 
op de volgende factoren te onderzoeken: (a) voorjaars- en zomeropwarming en een dikkere 
sneeuwlaag (Hoofdstuk 2); (b) verhoogde zomerneerslag (Hoofdstuk 3) en (c) verhoogde 
nutriëntenbeschikbaarheid aan het permafrost dooifront (Hoofdstuk 5). Daarnaast heb ik 
gemeten hoeveel plantbeschikbaar N er door het ontdooien van de permafrost in noordelijke 
veengebieden vrij kan komen in de nabije toekomst (Hoofdstuk 4). Alle experimenten werden 
uitgevoerd in door Sphagnum fuscum (bruin veenmos) gedomineerde veengebieden nabij Abisko 
in Zweeds Lapland. Het verhoogde neerslag experiment werd daarnaast gecomplementeerd met 
een zusterexperiment in het Kytalyk Reservaat in noordoost Siberië.

Uit het eerste experiment is gebleken dat de soortensamenstelling van noordelijke Sphagnum 
fuscum veengebieden met permafrost beter bestand is tegen experimentele voorjaars- en 
zomeropwarming en een dikkere sneeuwlaag dan over het algemeen geobserveerd wordt in 
(sub)arctische klimaatveranderingsexperimenten: er waren geen veranderingen in abundantie 
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van alle vaatplanten samen, noch in de individuele abundanties van de specifieke soorten, 
Shannon’s Diversity en Evenness in reactie op de klimaatmanipulaties. Voor drie sleutelsoorten 
(Empetrum hermaphroditum, Betula nana en S. fuscum) werd bovendien bepaald of  de behandelingen 
effect hadden op de lengtegroeiresponsen en of  deze responsen elkaar beïnvloedden. In 
tegenstelling tot de stabiliteit op het plantengemeenschapsniveau bleek de lengtegroei zowel van 
de twee struiksoorten als van het veenmos positief  te reageren op de behandelingen. Echter, 
uit een hoger percentage door mos overwoekerde E. hermaphroditum (kraaiheide) takjes en het 
ontbreken van een toename in netto struikhoogte van B. nana (dwergberk), bleek overgroeiing 
door S. fuscum. Deze overgroeiing verklaart de stabiliteit van de vaatplantsamenstelling op de 
lange termijn. Onze bevindingen laten zien dat in een opwarmende wereld de vaatplantsoorten 
in subarctische veengebieden gelijk op gaan met het oprukkende veenmos in hun ‘Race for 
Space’. De bevindingen dragen bij aan de algemene ecologische theorie door te laten zien dat 
weerstand van een plantengemeenschap tegen milieuveranderingen niet perse via inertie in 
vegetatieresponsen plaatsvindt.

In het tweede experiment werden de vegetatieresponsen op drie jaar experimenteel verhoogde 
zomerneerslag in twee typen toendra onderzocht, te weten (a) in B. nana gedomineerde 
struiktoendra (noordoost Siberie) en (b) in een droog S. fuscum gedomineerd veengebied (noord 
Zweden). Deze typen toendra werden niet eerder onderzocht in het kader van de invloed van een 
toename in neerslag. Op de Siberische onderzoekslocatie werden positieve plantresponsen op 
een experimentele verdubbeling (een toename van 200 mm per jaar) van de natuurlijke neerslag 
waargenomen, voor zowel B. nana (30 % meer lengtegroei) als voor Salix pulchra (toegenomen 
bladgrootte en lengtegroei) en Arctagrostis latifolia (grotere bladgrootte en ‘Specific Leaf  Area’). 
Op de Zweedse onderzoekslocatie was geen meetbare respons op de bewatering waarneembaar.  
De totale biomassaproductie bleef  op beide locaties onveranderd. Dit werk ondersteunt studies in 
andere toendravegetatietypen en toont aan dat ongeacht regionale verschillen op het plantniveau, 
de totale productiviteit van toendraplanten, in ieder geval op de korte tot middellange termijn, 
grotendeels ongevoelig blijkt voor experimenteel verhoogde zomerneerslag (Hoofdstuk 3).

Verder werd de hoeveelheid plantbeschikbare stikstof  die vrij kan komen uit permafrostbodem 
van noordzweedse veengebieden gemeten (Hoofdstuk 4). Hiertoe werden plantbeschikbare 
stikstof  ‘pools’ en ‘fluxes’ in oppervlakkige permafrostbodemmonsters (genomen op 0-10 cm 
onder het dooifront) vergeleken met bodemmonsters uit de huidige bewortelde bodemlaag 
(op 5-15 cm bodemdiepte). Deze vergelijking werd gedaan in vijf  representatieve permafrost 
veengebieden in subarctisch Zweden. Een scala aan complementaire technieken werd toegepast: 
extracties van inorganische en organische stikstof, meting van het vrijkomen van inorganische 
en organische stikstof  zowel bij 0.5 °C als bij 11 °C (relevant voor verschillende dooi-scenarios) 
gedurende 120 dagen, en een bioassay gebruikmakend van Poa alpina testplanten. Alle 
extractietechnieken gaven, in alle bemonsterde veengebieden, een gelijksoortig beeld weer: tot 
zeven maal hogere plantbeschikbare stikstofwaarden in de permafrostbodem dan in de huidige 
bewortelde bodemlaag. Dit beeld werd bevestigd door de resultaten van het bioassay experiment, 
waar acht maal grotere stikstofopname door planten werd waargenomen op permafrostbodem 
vergeleken met opname van andere stikstofbronnen zoals  bodem van de huidige bewortelde 
laag of  vers bladstrooisel. Bovendien waren de netto stikstofmineralisaties opmerkelijk hoger 
in permafrostbodem vergeleken met de bodem uit de bewortelde laag (273 mg N m-2 en 
1348 mg N m-2 per groeiseizoen voor permafrostbodem bij respectievelijk 0.5 °C en 11 °C, 
vergeleken met -30 mg N m-2 voor bodem uit de bewortelde laag bij 11 °C). Deze resultaten laten 
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zien dat er een biologisch relevante hoeveelheid plantbeschikbare stikstof  kan vrijkomen uit 
permafrostbodems van noordelijke veengebieden, zowel direct na het ontdooien als gedurende 
de daaropvolgende groeiseizoenen door een voortdurende microbiele mineralisatie van organisch 
gebonden N (Hoofstuk 4).

In het derde experiment werd bestudeerd hoe het vrijkomen van stikstof  uit ontdooiende 
permafrost de soortspecifieke groeiresponsen en plantensamenstelling in permafrost 
veengebieden kan beinvloeden (Hoofdstuk 5).  Plantbeschikbare stikstof  betekent binnen de 
context van een door permafrost aangedaan ecosysteem niet perse dat de plantensoorten deze 
stikstof  ook daadwerkelijk kunnen opnemen, aan het permafrost dooifront. Daarom heb ik 
ook specifiek naar de mogelijke invloed van een toename in stikstofbeschikbaarheid aan het 
dooifront op subarctische veenplantproductie en soortensamenstelling gekeken. Deze mogelijke 
invloed heb ik vergeleken met het effect van een toename in stikstofbeschikbaarheid in ondiepe 
bodemlagen (zoals bijvoorbeeld kan ontstaan als gevolg van sterkere stikstofmineralisatie als 
gevolg van een warmer klimaat). Hiertoe heb ik 15N-labeling van het dooifront toegepast en 
een full-factorial ondergronds bemestingsexperiment uitgevoerd (met diepe bemesting aan het 
dooifront op 45 cm diepte, en ondiepe bemesting op 10 cm bodemdiepte). Hieruit bleek dat 
slechts bepaalde soorten (bv. Rubus chamaemorus) actieve wortels aan het permafrost dooifront 
hebben. Verder bleek dat wanneer deze soorten stikstof  aan het dooifront toegediend kregen, 
dit een positief  effect had op de bovengrondse biomassa productie en op het bladstikstofgehalte. 
Dit was niet het geval voor de ondieper wortelende soorten (bv. E. hermaphroditum en 
Andromeda polifolia). Ook bleek dat de effecten op de totale biomassa van toegenomen 
nutrientenbeschikbaarheid aan het dooifront van gelijke grootte waren als de effecten van 
toegenomen nutrientenbeschikbaarheid in ondiepere lagen. Bovendien bleek de nutrientlimitatie 
van plantengroei in subarctische veengebieden dermate sterk te zijn dat de effecten van diepe 
en ondiepe bemesting op biomassa additief  waren. Bij elkaar tonen deze resultaten aan dat 
de plantbeschikbare stikstof  vrijkomend uit ontdooiende permafrost daadwerkelijk beschouwd 
kan worden als een ‘nieuwe’ stikstofbron voor diepwortelende subarctische plantensoorten, en 
hun biomassaproductie kan vergroten. Aangezien dit niet geldt voor ondiep-wortelende soorten 
kan het vrijkomen van stikstof  uit ontdooiende permafrost op de lange termijn mogelijk de 
soortensamenstelling veranderen door slechts diepwortelende soorten te bevoordelen.

Ik sluit dit proefschrift af  met een vergelijking van de respons-groottes in reactie op de 
verschillende onderzochte directe en indirecte effecten van klimaatsverandering op permafrost 
veengebieden. Deze vergelijking is gebaseerd op potentiele responsen, uitgedrukt in koolstof  
eenheden. De grootste respons in koolstofopname door vegetatie in permafrost veengebieden 
kan verwacht worden als gevolg van opwarming (ongeveer 170 g C m-2 per jaar), voornamelijk 
door verhoogde productiviteit van het veenmos S. fuscum (ongeveer 150 g C m-2 per jaar), 
gevolgd door vaatplantresponsen op toegenomen nutrientenbeschikbaarheid door ontdooiende 
permafrost (5 g C m-2 per jaar). Verhoogde neerslag heeft waarschijnlijk geen effect op de opname 
van koolstof  door vegetatie in permafrost veengebieden. Gebaseerd op een geschatte mondiale 
oppervlakte van permafrost veengebieden van 3.5 x 1012 m2 (Tarnocai 2009) zou de potentiele 
toename in koolstof-‘sink’ sterkte als gevolg van grotere vegetatieproductiviteit berekend op 
basis van de in dit proefschrift beschreven bevindingen ongeveer 600 Mt C per jaar zijn als 
gevolg van opwarming, en 18 Mt C per jaar als gevolg van grotere nutrientbeschikbaarheid door 
ontdooiende permafrost. Al zijn deze toenames in koolstof-‘sink’ sterkte slechts half  zo groot 
als de totale verwachte koolstof- ‘source’ sterkte als gevolg van het ontdooien van permafrost 
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(1000-2000 Mt C per jaar, Schuur et al 2011), ze zijn zes keer hoger dan de voorspelde toename 
in koolstof-‘source’ sterkte van permafrost veengebieden in reactie op opwarming (100 Mt C per 
jaar, Dorrepaal 2009). Een grondiger begrip van de onderliggende processen van veranderingen 
in koolstofopname als gevolg van klimaatverandering, zoals dit proefschrift biedt, is dus van groot 
belang bij het inschatten van toekomstige effecten van klimaatsverandering op de terrestrische 
koolstofbalans. 


