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SAMENVATTING

Er is tegenwoordig voldoende bewijs dat het klimaat op Aarde verandert door menseli-
jke activiteit. Om nauwkeurig te kunnen voorspellen hoe het klimaat op Aarde in de
toekomst verandert moeten we weten hoeveel broeikasgassen — met name CO2 — zich in
de atmosfeer bevinden, nu en in de toekomst. De huidige hoeveelheid CO2 kunnen we
meten. Daarnaast moeten we weten hoeveel CO2 er in de lucht bij komt, als gevolg van
emissies door menselijke activiteit of veranderingen in landgebruik (denk bij dat laatste
aan het omzetten van bossen in landbouwgronden). Ook moeten we weten hoeveel CO2
er uit de lucht wordt gehaald door bijvoorbeeld opname in planten (ook wel fotosynthese
genoemd), of door uitwisseling van gassen tussen de atmosfeer en oceanen.

Fotosynthese is het proces waarbij planten CO2 opnemen uit de lucht om daaruit
suikers te vormen die ze nodig hebben om te groeien. De hoeveelheid CO2 die hierbij uit
de lucht wordt opgenomen kan grofweg geschat worden, maar er is grote onzekerheid
over. Ook weten we niet precies hoe fotosynthese (en dus de hoeveelheid CO2 die uit
de lucht gehaald wordt) verandert als het warmer wordt of als CO2 concentraties stijgen.
Fotosynthese kunnen we meten aan het bladoppervlak, maar niet op grotere schaal zoals
over een heel ecosysteem. Een ecosysteem is bijvoorbeeld een bos of een grasland. De
reden dat we fotosynthese niet op deze schaal kunnen meten is dat zulke ecosystemen
niet alleen CO2 opnemen, maar tegelijkertijd ook CO2 uitstoten. Dat laatste noemen we
respireren. De CO2 veranderingen die we boven een ecosysteem meten zijn daarom het
totale (netto) effect van de fotosynthese en respiratie. Deze processen kunnen we daarom
niet los van elkaar meten, en dus ook niet bestuderen. Dit zorgt ervoor dat we niet precies
begrijpen hoe deze processen werken en hoe ze bijvoorbeeld reageren op temperatuur en
droogte.

Dit proefschrift onderzoekt of we, gebruikmakend van het gas carbonyl sulfide (COS),
toch de CO2 opname door fotosynthese kunnen bepalen. COS is een gas dat in de lucht zit,
net zoals CO2, maar de hoeveelheden zijn 1.000.000 keer kleiner dan die van CO2. COS
wordt ook door planten opgenomen en doorloopt hetzelfde pad door het plantenblad als
CO2. De opname van CO2 en COS zijn daarom sterk aan elkaar gerelateerd. Echter, COS
wordt uiteindelijk op een andere manier gebruikt door de plant, en wordt niet uitgestoten.
Dit betekent dat we van COS wél de bruto opname door planten kunnen meten. Deze
COS opname kunnen we vervolgens relateren aan de CO2 opname. Op de schaal van een
ecosysteem (zoals een bos) noemen we deze CO2 opname door planten de bruto primaire
productie, in het Engels: gross primary production (GPP).

Het doel van dit proefschrift is om nauwkeurige schattingen te maken van GPP op
basis van COS. Om dit te bereiken moeten we wel goed begrijpen welke processen COS
beïnvloeden, want ook andere processen dan de plant-opname kunnen de hoeveelheden
COS in de atmosfeer veranderen. Als we bijvoorbeeld in de lucht boven een bos een
afname van COS waarnemen, dan kunnen we dit relateren aan opname van COS door
planten en bomen, wat ook gerelateerd is aan fotosynthese. Echter, het is bekend dat
de bodem ook COS kan opnemen. De afname van COS in de lucht heeft dus niet alleen
te maken met planten en fotosynthese. Ook is er ’s nachts opname van COS in planten
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waargenomen. Deze opname is niet gerelateerd aan fotosynthese, want dat vindt alleen
overdag plaats als er licht is. Om het samen te vatten: als we GPP schattingen willen
maken op basis van COS, dan moeten we ook rekening houden met de processen die
COS beïnvloeden maar die niets met fotosynthese te maken hebben. Deze processen
willen we goed begrijpen om daar vervolgens voor te kunnen corrigeren. Verder is het
belangrijk dat we de verhouding tussen de opname van COS en CO2 weten, dat wil zeggen,
hoeveel moleculen CO2 worden er opgenomen per molecuul COS dat wordt opgenomen
in planten. Dit moeten we weten om de COS-opname om te kunnen rekenen naar de
CO2-opname. Met behulp van een uitgebreide reeks metingen die is verzameld in de
taiga (boreale bossen) in Finland, concentreert dit proefschrift zich op een aantal van
deze aspecten om het gebruik van COS om GPP te schatten mogelijk te maken, wat het
uiteindelijke doel is van dit proefschrift.

Om de toepassing van COS verder te kunnen onderzoeken zijn nauwkeurige en pre-
cieze metingen van COS nodig, bij voorkeur tegelijk met metingen van CO2. In hoofdstuk
2 van dit proefschrift is een meetinstrument (een absorptie-spectrometer die werkt op
basis van laserlicht) getest op het uitvoeren van nauwkeurige metingen van COS en CO2.
Om COS-metingen van verschillende meetstations te kunnen vergelijken is het belangrijk
dat deze metingen gekalibreerd worden, zodat de metingen allemaal op dezelfde schaal te
vergelijken zijn. De metingen worden gekalibreerd met behulp van referentiegassen (uit
gascilinders) die een bekende COS- en CO2-concentratie hebben. Deze referentiegassen
moeten in alle laboratoria vergelijkbaar zijn. Het gebruik van deze referentiegassen brengt
daarom extra logistiek met zich mee, zoals het vullen, kalibreren en transporteren van de
gascilinders. Voor dit onderzoek zijn laboratoriumtests gedaan om een optimale meetrou-
tine te ontwikkelen voor zo nauwkeurig mogelijke metingen, zonder grote hoeveelheden
cilindergas te gebruiken. Met deze meetroutines kan het instrument COS meten met een
onzekerheid van 7.5 ppt (parts per trillion; deeltjes COS per biljoen deeltjes lucht). Dat wil
zeggen dat variaties in metingen die groter zijn dan 7.5 ppt waargenomen kunnen worden.
In deze onzekerheid is ook de onnauwkeurigheid van kalibraties meegenomen. Wanneer
dat niet wordt meegenomen, dan is de onzekerheid 6.0 ppt. Dit is relevant als metingen
niet worden vergeleken met die van andere instrumenten, maar alleen met die van een-
zelfde apparaat, bijvoorbeeld metingen van verschillende hoogtes in een meettoren op
dezelfde locatie.

Een bevinding die cruciaal is voor het gebruik van dit type instrument voor het meten
van COS is dat vocht in het te bemeten gas de meting van COS verstoort. Hierdoor vallen
COS-metingen hoger uit als het gas vochtiger is. Als hiervoor niet gecorrigeerd wordt kan
dit leiden tot te hoge COS-waardes en onjuiste interpretatie van de data. In dit hoofdstuk
zijn verschillende methodes voorgesteld om hiervoor te corrigeren.

De nauwkeurigheid en precisie die met de instrumentatie kan worden bereikt is goed
genoeg om veranderingen van COS in de atmosfeer te detecteren, zoals bijvoorbeeld een
seizoensvariatie van ongeveer 100 ppt die werd gemeten op een kustlocatie in Gronin-
gen. De volgende hoofdstukken in dit proefschrift laten zien dat de kwaliteit van de
instrumentatie voor het meten van COS voldoende is om de processen die COS beïn-
vloeden beter te leren begrijpen. Deze hoofdstukken richten zich op het karakteriseren
van de COS-uitwisseling in een boreaal bos in Hyytiälä (Finland) en een locatie met land-
bouw in Lutjewad, aan de kust van Nederland. Drie uitgebreide veldcampagnes werden
gehouden in 2015–2017 in Hyytiälä, waar verschillende componenten van COS- en CO2-
uitwisseling tussen het ecosysteem en de atmosfeer werden gemeten. Hieronder vielen
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eddy-covariantie-metingen (een methode om de netto uitwisseling van COS over het
ecosysteem te meten), bodemmetingen met behulp van afgesloten kamertjes op de bo-
dem, metingen aan takken (ook met behulp van afgesloten kamertjes om de takken heen),
en concentratiemetingen op verschillende hoogtes in en boven het bos. Concentraties
werden ook op verschillende hoogtes gemeten in Lutjewad.

Hoofstuk 3 gaat over de nachtelijke COS-uitwisseling in Hyytälä. In zonlicht openen
planten kleine poriën aan het oppervlak van bladeren, zogenaamde huidmondjes. Via
deze huidmondjes komt CO2 de plant in dat vervolgens wordt gebruikt bij fotosynthese.
Ook COS en waterdamp gaan via deze huidmondjes de plant in en uit. Lange tijd werd
aangenomen dat de huidmondjes ’s nachts dichtgaan omdat fotosynthese stopt als het
donker is en er geen nieuwe aanvoer van CO2 in de plant nodig is. Toch is er opname van
COS in ecosystemen waargenomen in verschillende studies. Als die opname plaatsvindt in
bladeren, dan betekent dit dat de huidmondjes ’s nachts toch niet volledig sluiten. COS
wordt in een chemische reactie in de plant ontbonden door water (hydrolyse). Het enzym
dat deze reactie versnelt (carboanhydrase) heeft geen licht nodig. Dit staat in contrast
met de opname van CO2 via fotosynthese, dat wel afhankelijk is van licht. Terwijl COS
niet beperkt wordt door de afwezigheid van zonlicht, wordt het dus wel beperkt door
de mate waarin de huidmondjes open staan om COS (en CO2 en waterdamp) binnen te
laten. We kunnen dus niet zomaar aannemen dat COS ’s nachts niet wordt opgenomen. In
hoofdstuk 3 van dit proefschrift is de nachtelijke COS-opname bepaald voor de boreale
bossen met behulp van twee verschillende methodes. Aan het einde van het groeiseizoen
(juli–november) is de nachtelijke COS-opname over het bos 21 % van de totale dagelijkse
COS-opname, wat een behoorlijke hoeveelheid van de totale opname door planten is. Uit
vergelijkingen van COS en CO2 met radon (een gas dat wordt geproduceerd in de bodem)
is afgeleid dat een groot deel van de COS-opname niet plaatsvindt bij de grond, maar
juist hoger in het bos bij het gebladerte. Dit werd bevestigd door de metingen van de
uitwisseling van COS met de bodem, die bleek 34–40 % van de totale nachtelijke COS-
opname te omvatten. De uitwisseling van COS met de bodem verklaart dus niet alle
COS-opname die boven het bos werd waargenomen. Verder is er een correlatie gevonden
tussen nachtelijke COS-opname en de mate waarin de huidmondjes open zijn. Deze
bevinding ondersteunt het idee dat een groot deel van de nachtelijke COS-opname via
de huidmondjes plaatsvindt. Dit legt ook de nadruk op de rol die COS kan spelen bij
andere onderzoeksgebieden die afhankelijk zijn van kennis over de uitwisseling van gassen
via de huidmondjes. Huidmondjes reguleren bijvoorbeeld hoeveel vocht de bladeren
kunnen verliezen (transpiratie) en houden daarmee verband met de vochthuishouding
van de plant. Dit is een cruciaal onderdeel in de reactie van planten op een veranderend
klimaat. De verbanden die in hoofdstuk 3 worden gepresenteerd helpen bij het inbouwen
van de nachtelijke COS-uitwisseling in modellen. Dit is nodig, gezien de bijdrage die de
nachtelijke opname van COS levert aan de totale dagelijkse opname door planten.

Hoofdstuk 4 gaat over de relatie tussen COS- en CO2-opname op het blad-niveau.
Deze relatie wordt beschreven met de relatieve bladopname, in het Engels: the leaf relative
uptake ratio (LRU). Deze parameter is de verhouding tussen de opname van COS en CO2
door planten. In eerdere studies werd LRU voornamelijk gepresenteerd en gebruikt als een
constante waarde. Dit betekent dat de opname van COS eenvoudig kan worden omgezet
in CO2-opname (en dus GPP) door vermenigvuldiging met deze waarde. Echter, als de
opname van COS en CO2 verschillend reageren op verandering van de omgeving (denk
aan temperatuur, licht en vochtigheid), dan moet hier rekening mee worden gehouden
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bij het omrekenen van COS-opname naar GPP. De verschillende reactie van fotosynthese
en COS-opname met licht zorgen er bijvoorbeeld voor dat het verband tussen de COS-
en CO2-opname niet constant is over verschillende lichtniveaus. Dit betekent dat de
LRU-parameter naar verwachting ook afhankelijk is van licht. Eerdere studies die de
variabiliteit van LRU onderzochten waren beperkt tot laboratoriumonderzoeken (waar
planten niet in natuurlijke omstandigheden zijn) of veldmetingen die maar over een korte
periode werden gedaan. Dit beperkt onze kennis over de natuurlijke variabiliteit van
LRU over een groeiseizoen. In dit onderzoek is de COS- en CO2-uitwisseling van takken
van dennenbomen gemeten in Hyytälä. Op deze manier konden we de LRU voor deze
boomsoort bepalen en de variabiliteit van LRU onder natuurlijke omstandigheden. De
metingen werden gedaan van februari tot juli zodat verschillende stadia in het begin
van het groeiseizoen konden worden onderzocht. Een belangrijke bevinding van deze
studie is dat in verschillende stadia verschillende omgevingsfactoren van invloed zijn
op de COS-opname. Vroeg in het seizoen is de COS-opname sterk afhankelijk van de
temperatuur, wat aangeeft dat de opname van COS wordt bepaald door de activiteit van
enzymen in het blad, die sterk van de temperatuur afhankelijk is. In de piek van het
groeiseizoen wordt de variatie van COS-opname over een dag voornamelijk bepaald door
de mate waarin de huidmondjes open staan. Dit benadrukt nog maar eens de nauwe
band tussen de uitwisseling van COS en andere gassen via de huidmondjes, zoals ook
werd beschreven in hoofdstuk 3. De huidmondjes leveren de minste weerstand in de
ochtend, wat samenhangt met een piek in de COS-opname. In de namiddag wordt de
lucht droog en als reactie daarop sluiten de huidmondjes om overmatig vochtverlies te
voorkomen. De metingen laten zien dat het sluiten van de huidmondjes vervolgens leidt
tot een vermindering in de COS-opname. Het blijkt echter dat niet alleen de huidmondjes
de opname van COS reguleren. Ook de chemische reacties in de plant of het verplaatsen
van COS door de plantencellen kunnen de COS-opname overdag beperken. Een andere
belangrijke bevinding is dat de opname van COS sterker reageert op het sluiten van de
huidmondjes dan dat de opname van CO2 doet. De reden hiervoor is dat het sluiten van
de huidmondjes voor COS een belangrijker onderdeel is van de totale opname door de
plant dan voor CO2. Naast de variatie van LRU met licht betekent dit ook dat LRU varieert
met de mate waarin de huidmondjes openstaan. Hier moet rekening mee gehouden
worden als COS gebruikt wordt om GPP te bepalen. Uiteindelijk wordt in dit hoofdstuk
LRU beschreven als functie van licht, op een manier die ook de rol van de huidmondjes
beschrijft.

Omdat de totale uitwisseling van COS boven het bos is gemeten, en ook dat van de
individuele componenten daar binnen (bodem en bladeren), is het mogelijk om GPP te
schatten met behulp van COS, wat het uiteindelijk doel is van dit onderzoek. De COS-
opname door het ecosysteem is gecorrigeerd voor de opname door de bodem (13 % van
de totale COS-opname in het ecosysteem). LRU is nauwkeurig bepaald op basis van de
metingen op blad-niveau. De resultaten laten zien dat het essentieel is om de veranderlijke
relatie tussen COS en CO2 opname goed te beschrijven om GPP nauwkeurig te kunnen
bepalen. Modelleerstudies kunnen deze variabiliteit meenemen door de verschillende
onderliggende processen van COS- en CO2-opname expliciet te simuleren, of door de ver-
taalslag tussen COS- en CO2-opname te maken met een variabele LRU. De verbanden die
in deze studie zijn gevonden zullen ook helpen om de op COS gebaseerde GPP-schattingen
op te schalen van bladniveau naar ecosysteem-, regio- of wereldschaal.

In hoofdstuk 5 zijn de lokale en regionale bronnen (emissies) en putten (opname) van
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COS afgeleid uit metingen van COS-concentraties aan de Lutjewad-toren. Ten noorden
van deze locatie ligt het Waddengebied, in het zuiden ligt landbouwgrond. De metingen
laten zien dat de dagelijkse variatie van COS-concentraties sterk wordt beïnvloed door de
nachtelijke opname van COS, samen met een ondiepe nachtelijke grenslaag. De grenslaag
is de onderste laag van de atmosfeer die direct wordt beïnvloed door het aardoppervlak en
is ’s nachts dun, slechts 50–200 meter hoog, en overdag juist dikker met zo’n 1500–2000
meter. In een dunne grenslaag hopen gassen zich meer op (of raken, bij opname, juist
sterker verdund) dan in een dikke grenslaag. De dagelijkse variatie van de greslaagdikte
heeft dus grote invloed op de concentraties van gassen die we meten. De nachtelijke
opname van COS is ook voor deze locatie bepaald en was -2.9 ± 1.8 pmol (picomol)
per vierkante meter per seconde van augustus tot november en -7.2 ± 2.7 in april. De
negatieve waarde geeft aan dat COS werd opgenomen (positief betekent uitstoot). Als
wordt aangenomen dat de bodemuitwisseling van COS constant is over het jaar, zoals dat
in Hyytiälä het geval is, dan heeft de grotere nachtelijke opname van COS in het voorjaar
zeer waarschijnlijk te maken met de actievere vegetatie in deze periode.

Met wind uit het zuiden wordt COS beïnvloed door de opname van COS in het bin-
nenland. Er zijn geen indicaties dat de wadden aan de kust COS uitstoten of opnemen.
Verhogingen in COS-concentraties zijn waargenomen in de ordegrootte van 1000 ppt
(gedurende enkele uren) tot 100 ppt (gedurende enkele dagen). Deze momenten vielen
samen met het ploegen van nabijgelegen landbouwgronden, wat aangeeft dat COS wordt
geproduceerd in de bodem en vrijkomt wanneer de bodem belucht wordt. Deze studie
heeft ons doen begrijpen hoe en waardoor COS-concentraties in de atmosfeer variëren op
deze locatie.

Dit proefschrift toont aan dat met het toepassen van de juiste meetmethoden en cor-
recties, en het meten van alle componenten van COS-uitwisseling in een bos, COS gebruikt
kan worden om GPP te schatten op de schaal van een ecosysteem. In hoofdstuk 6 wordt
besproken welke rol COS kan spelen bij het bepalen van GPP op grotere schaal. Ook wordt
besproken welke vorderingen nog gemaakt moeten worden voor het algemene gebruik
van COS voor dit doel. De nauwe relatie tussen COS en de mate waarin huidmondjes
open zijn maakt COS niet alleen relevant voor de koolstofcyclus, maar ook voor andere
onderzoeksgebieden die afhankelijk zijn van kennis over de uitwisseling van gassen via de
huidmondjes, zoals de waterkringloop. COS biedt daarom verschillende mogelijkheden in
klimaatstudies om het klimaatsysteem beter te begrijpen.
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