1'11

' , , ' • • • "' _ _

114.67: 425: 174.754

'.,11 ',,_ H'

' = , ' I P ' ' ' ' ' ' ' ' ' " · · ed'·M""'e 1 " " 1 " ' 1 ' "

Bodemdieren als indicator van de vitaliteit van
dennenbossen op de Veluwe
C. A. J. Denneman, M. H. S. Kraak en N. M. van Straalen
Werkgroep Oecotoxicologie, Biologisch Laboratorium, VU, Amsterdam

Als gevolg van zure depositie gaat de gezondheidstoestand van de Nederlandse bossen snel achteruit. Hoewel het Ministerie van VROM ecologische processen
in het milieu centraal stelt is tot nu toe weinig aandacht
besteed aan de rol die de bodemfauna veNuit in het
bosecosysteem en met name in het decompositieproces. Dit artikel is een verslag van recent onderzoek
naar de relatie tussen de vitaliteit van dennebossen en
de bodemfauna. Bovendien tonen we aan dat sommige bodemorganismen geschikt zijn als indicator van
vitaliteitsvermindering.
Naar aanleiding van de alarmerende achterUitgang
van de bossen in Midden-Europa inventariseert
Staatsbosbeheer sinds 1983 jaarlijks de vitaliteit van
de Nederlandse bosseri (Vitaliteit Nederlands bos,
1984,1985). Hieruit blijkt dat slechts 49,9% van onze
bossen vitaal is; 35% is als minder vitaal gekwalificeerd. De weinig vitale bossen (13%) en de niet-vitale
bossen (2,1 %) zijn waarschijnlijk al reddeloos verloren. Het is inmiddels duidelijk dat zure depositie één
van de belangrijkste veroorzakers van de vitaliteitsvermindering van de bossen is. maar over het werkingsmechanisme hierachter bestaat nog onzekerheid.
Evenals een aantal andere onderzoekers gaan we
uit van de veronderstelling dat de aantasting van de
bossen voornamelijk ontstaat door veranderingen in de
bodem. De luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxides, ammoniak en hun reactieprodukten)
komen direct of via de vegetatie in de bodem terecht.
Hierin worden ze, voor zover dat al niet gebeurd is.
omgezet in zwavelzuur en salpeterzuur. waardoor de
zuurneutralisatiecapaciteit verlaagd wordt. Dit heeft tot
gevolg dat nutriënt-kationen uitspoelen. metaalionen
(AI) tot toxische concentraties gemobiliseerd worden
en de bodem sterk verzuurt (Van Breemen, 1982,
1984; Ulrich, 1983; Van Aalst, 1984). Als gevolg hiervan kan ook de samenstelling van de bodemfauna veranderen. In dit onderzoek hebben we de mogelijkheden bekeken om bodemfauna-indices als indicatoren
voor vitaliteitsvermindering te gebruiken. Om hieNoor
in aanmerking te komen moet een (groep van) organisCit Mikel is een verslag van een doctoraal stage oecetoxicoJogie door Carl Cenneman en Michlel Kraak onder leiding van dr. Nice van Straalen
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me(n) aan zoveel mogelijk van de volgende voorwaarden voldoen (Moriarty, 1983; Eijsackers, 1984; Nottrot
& Joosse, 1985):
1 Voorkomen in alle onderzoeksgebieden.
2 Verschillen in aantallen tussen de onderzoeksgebieden.
3 Gemakkelijk te identificeren.
4 Snel te verzamelen.
5 Geschikt voor laboratoriumonderzoek.
6 Snel reageren op veranderingen van de te onderzoeken factor.
7 De oecologie van de soort moet bekend zijn.
We hebben vertegenwoordigers van de orden Oribatida (mijten, klasse Acarina) en Collembola (springstaarten, klasse Insecta) uitgekozen. Deze groepen
maken een groot deel van de bodemfauna uit en spelen een belangrijke rol in het decompositieproces. Ze
voeden zich voornamelijk met dood organisch materiaal en schimmels, waardoor ze afbraakprocessen stimuleren (Swift et al.. 1979). De bodemfauna-indices
zijn uitgedrukt in het percentage dat een bepaalde
soort of familie uitmaakt van de orde, waartoe deze behoort en niet in absolute aantallen. Op deze wijze kan
een meer betrouwbare vergelijking tussen de onderzochte bossen gemaakt worden, omdat aspecifieke,
lokale omstandigheden, die alleen het aantal bodemdieren maar niet de samenstelling van de bodemfauna
beïnvloeden, uitgesloten worden.
Vergelijkend onderzoek
Het onderzoek naar de effecten van zure depostie op
de bodemfauna heeft zich vooral beziggehouden met
het kunstmatig verzuren van bosbodems, waarbij
tegenstrijdige' resultaten naar voren zijn gekomen
(Hägvar & Kjondal, 1981b versus Heungens & Van
Oaeie, 1984). In dit onderzoek is voor een andere benadering gekozen: we hebben een inventariserend en
vergelijkend onderzoek gedaan aan twaalf dennebossen (Pinus sylvestris) op de Veluwe. die in zo veel mogelijk opzichten overeenkomen. De keuze van de bossen wat betreft de mate van aantasting is gebaseerd
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Fig. 2

Platynothrus pa/tirer (familie Camisiidae, orde Oriba·

lida) en een vertegenwoordiger van de familie Sminthuridae

(orde Collembola). In werkelijkheid zijn beide dieren
mmlang,

Fig. 1 Ligging van de onderzochte bossen A = Landgoed
Welna; B = Boswachterij Nunspeet; C = Willemsbos; D =
Leuvenumse bos; E = Leuvenumse bos; F = Sprielderbos; G
= Loobas; H = Loebas; I = Westerrode; J = Hoenderloose
bos; K = Elspeetse bos; L = Elspeetse bos.

op het vitaliteitsonderzoek van Staatsbosbeheer
(1984) en op eigen waarneming ter plaatse. Met behulp van deze criteria zijn uiteindelijk vier als vitaal (A,
0, E, en F) en acht als niet vitaal te kwalificeren bossen gekozen. In figuur 1 zijn de ligging en de namen
van de bossen weergegeven.
Van elk bos zijn visuele, bodemchemische en
bodemfaunaparameters onderzocht. tn dit artikel willen
we ons beperken tot de meest relevante; dit zijn facloren, die duidelijke verschillen tussen de bossen opleveren en die bovendien met elkaar gecorreleerd zijn.
Het zijn achtereenvolgens:
- naaldjaargangen, gemiddeld over 10 bomen per
bos;
- verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N) en
- mangaan-gehalte, bepaald aan 3 grondmonsters
per bos;
- verhouding tussen P/atynothrus pe/tifer (familie
Camisiidae) en het totaal aantal Oribatida, bepaald
aan 9 grondmonsters per bos;
- verhouding tussen de familie Sminthuridae en het
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totaal aantal Collembola, bepaald aan 12 grondmonsters per bos.
In figuur 2 zijn P/atynothrus peltifer en een vertegenwoordiger van de Sminthuridae afgebeeld. In dit onderzoek zijn alleen de AO-(strooisellaag) ~n de A1-horizont (humuslaag) betrokken, omdat dit de belangrijkste
lagen voor de bodemfauna zijn. Beide horizonten
samen zijn als één onderzoekseenheid beschouwd.
De fauna werd hieruit geëxtraheerd met de Tullgrenmethode (Van Straalen & Rijninks, 1982).
Naast bovenstaande factoren bespreken we ook enkele parameters waarvan we op grond van literatuurgegevens verwachtten, dat ze karakteristiek zouden
zijn voor vitaliteitsvermindering. Dit zijn:
- pH en buffercapaciteit (Van Breemen, 1983);
- verhouding tussen Oribatida en Collembola (Bääth
et al., 1980; Hàgvar & Kjondal, 1981b, Heungens &
Van Oaeie, 1984).
Uit ons onderzoek zijn geen significante verschillen
tussen de bossen wat betreft pH en buffercapaciteit
naar voren gekomen. De pH is overal ongeveer 3,7.
Dit wil niet zeggen dat de bossen niet door zure depositie belast worden, maar dat ze alle even sterk verzuurd zijn. Deze verzuring heeft in sommige bossen
echter een grotere vitaliteitsvermindering tot gevolg
dan in andere bossen. Deze verschillen zouden te
maken kunnen hebben met verschillen in bodemstructuur, genotype van de bomen enz. Hiernaar hebben we
echter geen onderzoek verricht. Ook de verhouding
tussen Oribatida en Collembola levert geen significante verschillen op. Moriarty (1983) stelt dat bij het
gebruik van diversiteitsindices de taxonomische eenheden niet te groot gekozen moeten worden, omdat er
dan soortsvervanging op kan treden. Kennelijk is dit
ook hier het geval. De OribatidaiColiembola verhouding is dus geen goede indicator voor vitaliteitsvermindering van bossen.
Vilailleilskenmerken
Het gemiddeld aantal naaldjaargangen is een maat
205
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Correlatie tussen het aantal naaldjaargangen en de

Platynothrus pelliferiOribatida verhouding. Correlatiecoëffi·
ciënt +0,62. Om statistische redenen zijn de verhoudingen

getransformeerd (macht 0,3).

noodzakelijk om de gevonden correlaties causaal te
onderbouwen. Hiertoe hebben we onderzocht ol het
aantal naaldjaargangen ook met bodemchemische factoren samenhangt, m.a.w. of de vitaliteit van een bos
behalve door het aantal naaldjaargangen ook gekenmerkt kan worden door bodemchemische parameters.
Dit blijkt in sommige gevallen inderdaad mogelijk te
zijn. De GIN-ratio en het Mn-gehalte leveren zowel verschillen tussen de bossen als correlaties met het aantal naaldjaargangen op. Deze correlaties zijn weergegeven in de figuren 5 en 6.
De GIN-ratio en het Mn-gehaite hangen samen met
het verloop van het decompositieproces (Swift et al.,
1979; Hàgvar & Kjandal, 1981a; VerhoeI & De Goede,
1985). Stikstof wordt aanvankelijk minder gemineraliseerd dan koolstol. Dit betekent dat een hoge GIN-ratio, zoals in de niet-vitale bossen, wijst op een oververtegenwoordiging van weinig-afgebroken materiaal.
Voor Mn ligt de situatie gecompliceerder. Het is bekend dat het Mn-gehalte stijgt met de ouderdom van de
naalden aan de bomen (Zöttl, 1985). Voortijdig naaldverlies leidt dus tot een verlaagde Mn-toevoer naar de
bosbodem. Verder is gebleken dat het grootste gedeelte van het Mn in pas gevallen naalden snel uitspoelt.
De achterblijvende hoeveelheid wordt vastgehouden in
de strooisellaag en gedraagt zich dan verder op vergelijkbare wijze als stikstof (Hägvar & Kjandal, 1981a).

Log iSmin/Col

+
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0.25
voor de vitaliteit van een bos. Een gezonde groveden
draagt minimaal twee naaldjaargangen (Vitaliteit Nederlandse bos, 1985). In de onderzochte bossen varieert het gemiddeld aantal naaldjaargangen van 0,85
tot 1,35. De opnamen zijn in mei 1985 gemaakt, vlak
voor het uitlopen van nieuwe naalden; dit verklaart het
relatief geringe aantal naaldjaargangen. Uit het aantal
naaldjaargangen blijkt enerzijds dat de algemene gezondheidstoestand van de dennebossen op de Veluwe
stecht is en anderzijds dat er grote verschillen in vitaliteit bestaan.
Deze verschillen blijken bovendien nauw samen te
hangen met de samenstelling van de bodemfauna. Dit
is te zien in figuur 3 en 4. Uit deze figuren komt naar
voren dat het aantal naaldjaargangen positief gecorreleerd is met de verhoudingen Plathynathrus peltiferl
Oribatida en Sminthuridae/Gollembola. Met andere
woorden: in vitale bossen is het aandeel van Platynathrus peltifer in de Oribatlda-fauna het hoogst. Hetzelfde geldt voor het aandeel van de familie Sminthuridae in de Gollembola-fauna. Zijn deze correlaties voldoende aanleiding om beide bodemlauna-indices als
indicator van vitaliteitsvermindering te gebruiken? Om
deze vraag positief te kunnen beantwoorden is het
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een specifieke rol in het decompositieproces. Volgens
Van Straalen et al. (1985) kunnen bodembedreigende
invloeden wat betreft hun effect op de ecologische
functie van de bodem afgemeten worden aan verschuivingen van functionele groepen van de bodemfauna.
De familie Sminthuridae komt relatief veel voor in de
bovenste 2 à 3 cm van de bodem (Gisin, 1943; Van
Straalen et al., 1985). Achteruitgang van deze familie
kan betekenen dat verslechtering van de decompositie
voornamelijk boven in de strooisellaag aangrijpt, waar
de eerste decompositiefase plaatsvindt.
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Fig. 5 Correlatie tussen het aantal naaldjaargangen en de
C/N-ratio. Correlatiecoëfficiënt -0,62.

Een lage GIN-ratio en een hoog Mn-gehalte kenmerken dus een goed verloop van het decompositieproces. Dit komt voor in vitale bossen, waar de bomen
veel naalden bevatten. De bossen H (Loobos) en I
(Westerrode) nemen wat betreft de GIN-ratio een uitzonderingspositie in als gevolg van een enorme bio-industriële stikstofaanvoer (ammoniak) op deze plaatsen. De bossen H en I hebben daardoor een gemiddelde GIN-ratio, die het gevolg is van enerzijds
afbraakstagnatie en anderzijds stikstofverrijking. Het
Mn-gehalte geeft in deze gevallen een betere indicatie
van het verloop van het decompositieproces.
Uit de correlatiediagrammen komt naar voren dat
twee bossen zich duidelijk in gunstig opzicht van de
rest onderscheiden. Dit zijn de bossen A (Landgoed
Welna) en F (Sprielderbos). De bossen 0 en E (Leuvenumse bos), die afgaande op visuele kenmerken vitaal
te noemen zijn, vertonen op grond van de C/N-ratio,
het Mn-gehalte en de verhoudingen Platynathrus peltifedOribatida en Sminthuridae/Goliembola meer overeenkomst met de niet-vitale dan met de vitale bossen.
Dit is het best te verklaren met behulp van de theorie
dat aantasting ten gevolge van zure depositie voornamelijk het gevolg is van veranderingen in de bodem.
Op grond van onze resultaten verwachten we dat bij
gelijkblijvende depositie de bossen 0 en E waarschijnlijk snel in verval zullen raken en in de toekomst tot de
minder-vitale bossen gerekend moeten worden.
De verschillende bodemorganismen vervullen elk

Beide bodemfaunaparameters zijn gecorreleerd met
het Mn-gehalte en zoals eerder vermeld met het aantal
naaldjaargangen. De verhouding Platynathrus peltifedOribatida is bovendien met de CIN-ratio gecorreleerd. Aangezien de bodemfaunaparameters ook voldoen aan de meeste van de eerder gestelde voorwaarden voor indicatoren kunnen we concluderen dat
vooral de Platynathrus peltifedOribatida- als ook de
SminthuridaeJColiembola-verhouding een indicatie
geeft van de vitaliteit van een bos. Deze bio-indicatoren wijzen op verslechterde processen in de bodem, in
bepaalde gevallen al voordat de aantasting via naaIdverlies zichtbaar wordt. Hierdoor kunnen ze een rol
spelen bij de beoordeling van de mate van aantasting
van dennebossen.
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Fig. 6 Correlatie tussen lleI aantal naaldjaargangen en het
Mn-gehalte. Correlatiecoëfficiënt +0.74.
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voor commentaar.

en prof. dr.
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