De verdamping van moerasvegetaties

Inleiding
Voor het waterkwantiteitsbeheer ishet
opstellen van een waterbalans een eerste
vereiste. Verdamping ishierbij een van de
belangrijke posten van een waterbalans.
Door waterbeheerders kan een waterbalans
gebruikt worden om te bepalen of
oppervlaktewater moet worden ingelaten ter
voorkoming van droogteverschijnselen in de
landbouw of in natuurreservaten. Ook kan
worden nagegaan of voldoende water kan
worden ingelaten voor beregening.
De grootte van de verdamping bepaalt mede
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de hoeveelheid water die zich bij het
grondwater voegt en in principe beschikbaar
isvoor de drinkwaterwinning. Binnen het
kader van landinrichtingsprojecten worden
wateraanvoerplannen opgesteld, die een
optimale watervoorziening voor gewassen
beogen. Hierbij isde verdamping een van de
belangrijke factoren waarover goede kwantitatieve gegevens beschikbaar moeten zijn.
Om de verdamping van vegetaties te bepalen
zijn verschillende methoden in gebruik: de
energiebalansmethode [Smid 1975,Priban&
Ondok 1985, 1986, Roulet&Woo 1986,
Romanov 1968]; de massatransportmethode
[Eisenlohr 1966];de waterbalansmethode
[Baden & Eggelsman 1964, Anonymus
1982]: de dagelijkse waterstandsfluctuatiemethode [Dolan et al. 1984. Laine 1984]en
de Lysimetermethode [Bay 1966,van der
Weert &Kamerling 1974, Bernatowitczetal.
1976, Ter Hoeve f978, Stuyfzand 1984,
Romijn 1985, Colenbrander 1970].
De meeste bovengenoemde methoden
maken gebruik van intensieve metingen en
uitgebreide apparatuur en zijn daardoor
kostbaar. Voor het berekenen van de
verdamping als factor in waterbalansen
bestaat behoefte aan een snelle, eenvoudige
doch accurate methode. Veelal wordt de
verdamping door een vegetatie afgeleid van
die van een open wateroppervlak. Deze
laatste bepaalt men met behulp van een
verdampingsbak gevuld met water
(pan-verdamping). De bak met water,
waarvan men de veranderingen in niveau ten
gevolge van de verdamping opmeet, wordt

Samenvatting
Uit lysimeteronderzoek naar de verdamping van drie sterk verschillende moerasvegetaties,een gedomineerd door Rondezegge(Carexdiandra), eengedomineerd door
Moeraszegge en Veenmos (Carex acutiformisISphagnumspec.) en een gedomineerd
door Grote Lisdodde (Typha latifolia) bleek een grote overeenkomst in
evapotranspiratie tussen deze drie standplaatsen. De relatie tussen de actuele
evapotranspiratie (E) door de moerasvegetaties en de Penman verdamping kan
beschreven worden als: E = 0 . 7 3 * E o +0.16 (r+ 0.97).

veelal in of nabij de vegetatie geplaatst.
Door Penman [1948, 1956]iseen rekenkundige methode ontwikkeld om de
verdampingvaneen vrijwateroppervlak (E„)
en de potentiële evapotranspiratie van een
kort gewas (E t p ) te berekenen. De Penmanformule combineert de energiebalans en de
wetmatigheden betreffende massatransport
en betrekt onder meer factoren alswindsnelheid, stralingsenergie en vochttransport
bij de berekening van de potentiële
verdamping. Door het KNMI werd vanaf
1956 deze verdamping van een vrij wateroppervlak alsde zogenaamde Penmanverdamping berekend en in maandelijkse
weeroverzichten gepubliceerd.*
Landbouwkundig onderzoek ten behoeve
van de optimalisering van de produktic heeft
ook veel informatie opgeleverd over de
verdamping alséén van de groeifactoren.
Hieruit zijn gewasfactoren berekend, die de
verhouding weergeven tussen de actuele
* Sindsapril 19X7berekent het KNMI niet meer de
Pcnmanverdampingmaarde ret'erentic-gewasvcrdamping
volgens de Makkink-formule. Deze laatste iseen
vereenvoudiging ten opzichte van de Penman-fomiule en
isgebaseerd op de stralingsenergie en het verzadigingsdeticict. Lr zijn tevens nieuwe gewasfactoren berekend
voor een groot aantal landbouwgewassen |de Bruin 1987,
Feddes 1987, Hooghart 1987].

evapotranspiratie (E) van een bepaald gewas
en de bovengenoemde Penmanverdamping
(E 0 ) [Romijn 1985,van der Molen 1983].
In Nederlandse moerassen isnagenoeg geen
onderzoek verricht [Vegt en Van Wirdum
1978] en de opgegeven waarden voor de
verdamping van moerassen variëren sterk
[van der Molen 1979, 1983, ICW 1987].
Ingram [1983]stelt, in een uitgebreid
literatuuroverzicht over de evapotranspiratie
van hoogvenen en laagveenmoerassen, dat
de verdamping afhankelijk isvan het
vegetatietype en dat voor boomloze
hoogvenen de evapotranspiratie ongeveer
gelijk isaan Penman's E(„ terwijl voor
laagvenen de evapotranspiratie een factor
'about 1.4 or a little less'groter isdan de E„.
Daarentegen stelt Linacre [1976], eveneens
in een literatuuroverzicht, dat de evapotranspiratie voornamelijk bepaald wordt
door lokale klimatologische omstandigheden
en (eventueel) advectie en veel minder door
de vegetatie.
Het gebrek aan eenduidigheid in de
literatuur maakte het onmogelijk bij het
opstellen van water- en nutriëntenbalansen
voor trilvenen (een type laagveenmoerassen)
[Koerselman et al. 1988,Meuleman et al.
1987, Verhoeven et al. 19881voor het

Afb. 1- Lysimeter op de Carex diandra lokatie op31711986. Lage vegetatie,voor naderedetailszielabel 1
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Afb. 2 - Lysimeter op de Carex acutiformislSphagnum lokatie. Hoog opgaande
begroeiing met veenmos onderlaag. Fotogenomen op 317/1986.

TABEL I - Standplaatsfaetoren vandrie moeraslocaties
bepaald op 3juli 1986. De waarden zijngemiddelden van
drie replica's.

Locatie
Biomassa oogst juli
(g drw/lysimeter)
hogere planten
mossen
totaal

C.acutiformis/
C.
diandra Sphagnum

55,0
3,3
58,3

27,0
19,4
46.4

T.latifolia

60,4
4,7
65,1

Biomassa oogst okt.
(g drw/lysimeter)
hogere planten
mossen
totaal

73,7
4.5
78.2

42.5
24.9
67,4

83,1
8.3
91.4

Totale biomassa
(g drw/lysimeter)
hogere planten
mossen
totaal

128,7
4,5
133,2

69,5
24,9
94,4

143,5
8,3
151,8

Spruit hoogte (cm)

55

85

107

Bedekkingspercentage
hogere planten
mossen
totaal

95
10
95

20
80
90

60
35
85

Afb. 3 - Lysimeter op de Typha latifotiahftatie op3/7/1986. Hoge kruidenrijke
begroeiing.

schatten van de verdamping terug te vallen
op bestaande modellen. Er isdaarom een
onderzoek opgezet naarde evapotranspiratie
van verschillende typen moerasvegetaties.
Het doel ervan was de pan-verdamping en
evapotranspiratie te bepalen onder dezelfde
experimentele omstandigheden, het
berekenen van correlaties met de
verdamping van het KNMI (E 0 , berekend
met Penman's formule) en het zo mogelijk
opstellen van een algemeen bruikbaar model
voor de verdamping door moerasvegetaties.
Studiegebied en lokatie
Het onderzoek isuitgevoerd opdrie lokaties
in trilvenen, gelegen in het Vechtplassengebied ten noorden van Utrecht. In dit
gebied liggen verspreid tussen de weilanden
een groot aantal moerassen, trilvenen,
elzebroekbossen en rietlanden.
De moerassen en trilvenen zijn meestal klein
(circa 1ha) en hebben zich ontwikkeld inde
in het verleden uitgeveende petgaten.
De vegetatie vande trilenen wordtjaarlijksin

juli-augustus gemaaid, waarna het maaisel
wordt afgevoerd. De vegetatie van de
trilvenen vertoont aanzienlijke verschillen
[Vermeer 1985,Verhoeven et al. 1985,
Beltman et al. 1986],zowel wat betreft
soortensamenstelling als vegetatiestructuur.
De waterstand in de trilvenen ishoog, omdat
de drijvende vegetatiemat de bewegingen
van de waterstand grotendeels kan volgen.
- Lokatie 1 heeft een lage vegetatie die
gedomineerd wordt door kleine zeggen en
kruiden, namelijk Ronde Zegge (Carex
diandra), Zompzegge ( C curta), Holpijp
(Equisetumfluviatile). Waterdrieblad
(Menyanthes trifoliata), Dotterbloem (Caltha
palustris) en Wateraardbei (Potentilla
palustris) (afb. 1).Dit type zal aangeduid
worden als C. diandra-lokaüe.
— Lokatie 2 heeft een hoog opgaande
begroeiing gedomineerd door Moeraszegge
(Carex acutiformis) en Riet (Phragmites
australis), terwijl de bodem geheel bedekt is
met veenmos (Sphagnum-soorten) (afb. 2).
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Dit type zal aangeduid worden als
C. acutiformis/Sphagnum-lokaüe.
- Lokatie 3 heeft een hoge kruidenrijke
begroeiing die voornamelijk bestaat uit
Grote Lisdodde (Typha latifolia), Melkeppe
(Peucedanum palustre) en Moerasvaren
(Thelypterispalustris) (afb. 3).Dit type zal
aangeduid worden als ry/?/z«-lokatie.
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Methode
Evapotranspiratie en pan-verdamping
Op elke lokatie werden zes lysimeters
(diameter 45 cm, diepte 35 cm) ingegraven.
Deze operatie vond plaats begin april 1986,
toen de vegetatie nog in rust was. Drie
lysimeters werden gevuld met de ter plaatse
uitgesneden zode, bestaande uit veen en
vegetatie, de andere drie werden gevuld met
water om de pan-verdamping te bepalen.
Alle lysimeters hadden een opstaande rand
van 6 cm om te voorkomen, dat water inof
uit de bakken zou stromen. Gedurende het
gehele groeiseizoen in 1986werd tweemaal
per week het waterniveau in de lysimeters
bijgevuld dan wel afgeheveld tot een vast
referentieniveau. Dit referentieniveau
bevond zich in de begroeide lysimeters
1-3 cm beneden het bodemoppervlak,
vergelijkbaar met de waterstand in de
trilvenen.Tussen devegetatieenderandvan
de lysimeter werd een rand van 2 cm
vrijgehouden voor de regeling van het
waterniveau.
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Afb. 5 - Waterverlies vandebegroeide lysimetersendepotentiële verdamping vaneenvrijwateroppervlak berekend volgens
Penman (E0). -•- Carexdiandra, -o- CarexacutiformislSphagnum, - A - Typha latifolia,--- E0. De lijnenzijn
onderbroken op het tijdstip datergemaaid werd.

TABEL II - Pan-evaporatie (Epan), evapotranspiratie (E)
en transpiratie (T, berekend uitEminus Epan) gesommeerd
over de gehele meetperiode 24!4- lal10 1986in mm
(gemidd, ±s.d.) ende verhouding vanEpan, Een Tmet de
verdamping berekend volgens Penman (E0) ende
verhouding EIEpan.

Locatie
F

E
T
E p a n ' E(>

E/E0
T/E„
E/Epan

Carex
diandra

Carex
acutiformis/
Sphagnum

Tvpha
latifolia

279± 3
4 7 0 + 18
191+ 18
0,48
0,81
0,30
1,68

261 ± 11
430 ± 4 5
170 ± 4 6
0,45
0,74
0,29
1.65

236± 19
441 ± 7
205 ± 2 1
0,41
0.76
0.35
1,87

verschillen tussen de gesommeerde evapotranspiratie en de gesommeerde panverdamping getoetst werden met de
Wilcoxontoets [Wijvekate 1967, Campbell
1974].
Gebruik isgemaakt van de door het KNMI
volgens de Penman-methode berekende
verdamping van eenvrijwateroppervlak (E 0 )
[de Bruin 1981].
De vegetatiestructuur
Op 3 juli 1986 werd het bedekkingspercentage van de mossen en de hogere
planten geschat, de hoogte van het gewas

gemeten, de vegetatie afgeknipt en de
biomassa in elke lysimeter verzameld.
De biomassa werd gedroogd (48 uur 70 °C)
en gewogen (tabel I). Op de dag, dat de
vegetatie in de trilvenen gemaaid werd,
werden ook de planten in de lysimeters
afgeknipt. De vegetatie werd afgeknipt
opdat de evapotranspiratie van de lysimeters
zoveel mogelijk zou overeenkomen met die
van de omgeving. De procedure werd
herhaald bij het beëindigen van de proef in
oktober om de hergroei te bepalen.
Resultaten
De pan-verdamping
De pan-verdamping, zoalsbepaald inde niet
begroeide (open) lysimeters varieerde tussen
de verschillende lokaties, maar de trends in
toe- en afname lopen parallel (afb. 4).
De pan-verdamping op de Carex diandralokatie was significant (p < 0.05) hoger dan
die op beide andere lokaties, waarbij de
evaporatie op de C. acutiformisl Sphagnumlokatie significant hoger lagdan die op de
Typ/ja-lokatie (p < 0.05). Ook de over de
gehele periode gesommeerde panverdamping op de C. diandra-\okatie bleek
significant hoger dan die op de beide andere
lokaties (p < 0.05) (tabel II).

Afb. 6 - Waterverlies tengevolge vantranspiratie, berekend uithet verschiltussen de
evapotranspiratie (E) endepan verdamping (E )(gemiddelde waardenover decades).
Symbolen idem afb. 4.
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Afb. 4 - Waterverlies vandelysimeters,gevuld met water(openpan);gemiddelde waarden
over decades. -•— Carex diandra, - o - Carexacutiformisl Sphagnum,
—A— Tvpha latifolia. De lijnen zijn onderbroken op hettijdstipdatergemaaid werd.
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Op elke lokatie waren tevens drie regenmeters (diameter 14.6 cm, 40 cm boven de
bodem) geïnstalleerd, dietweemaal perweek
geleegd werden om de hoeveelheid neerslag
te bepalen.
De evapotranspiratie en de pan-verdamping
werden berekend uit het verschil tussen
toegevoegde hoeveelheid water en neerslag
en gesommeerd voor perioden vantien dagen
(decades) en per maand. De interceptie door
de plant wordt op deze wijze beschouwd als
onderdeel van deverdamping.Omdat dedrie
replica's een grote overeenkomst vertoonden
isvoor de berekeningen gewerkt met het
gemiddelde (tabel II).
De verschillen tussen deevapotranspiratie en
de open waterverdamping zijn getoetst op
significantie met de tekentoets, terwijl de
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.4//). 7- Lineaire regressietussendeactueleevapotranspiratie (E)endeverdamping berekend volgensPenman (E(l) (gemiddeldewaardenoverdecades). De regressielijnengebaseerd op
alle waarnemingen (n = l'5)zijn weergegevendoormiddelvan ononderbroken lijnen,dieopgrond vandewaarnemingen (n = 13)exclusiefdiemet eenE()>4.5 mmldzijn weergegeven
met een onderbroken lijn. De regressievergelijkingen staan vermeld intabel IV.

De verhouding van de pan-verdamping met
de Penman-E,, (tabel II) geeft duidelijk aan,
dat de pan-verdamping beneden de
berekende E 0 ligt.Deze ratiowashet hoogste
in juli na het maaien (0.5-0.6) en het laagste
in oktober (0.3-0.4), toen het gewasweer de
maximale hoogte had bereikt.
Evapotranspiratie
De evapotranspiratie (E)opde verschillende
lokaties en de berekende E„ zijn
weergegeven in afb. 5, terwijl de ratio's E/E 0
opgenomen zijn in tabel II. De variatie in de
verdamping op de 7v/?/w-lokatie
(0.9-4.7 mm/d) was het grootst, terwijl de
C. acutiformis ISphagnum-ldkatm de kleinste
variatie vertoonde, namelijk tussen de 1.0en
3.7 mm/d; de C. diandra-lokatie gaf een
bereik voor de evapotranspiratie van
1.1-3.9 mm/d. De verhouding E/E„ bleek
altijd kleiner dan 1.De evapotranspiratie op
de C. diandra-lokatie wassignificant hoger
dan die op de overige twee lokaties
(p < 0.05). Na sommatie over de gehele
meetperiode verschilden alleen de evapotranspiratie van de C. dia/itfra-lokatie en de
7yp/za-lokatie significant van elkaar
(p < 0.05).
Opvallend was,dat het maaien van de

TABEt. III - Gewasfactoren (E!E()) voorde drie
moeraslocaties voor de afzonderlijke maanden en voor de
gehele periode mei-oktober.

Maand

Carex
diandra

mei
JLini
juli
augustus
september
oktober

0,80
0.73
0,90
0.85
0.81
0.97

mci-okt.

0.8 1

Carex
acutiformis/
Sphagnum

Tvpha
latifolia

0.76
0.65
0.85
0.72
0.80
0.89
0,74

0.72
0,82
0.77
0.74
0.73
0.S2
0.76

TABRL IV - Regressievergelijkingen voorde lineairerelatietussen evapotranspiratie (E.mmld) ende verdamping
berekend volgens Penman (En, mm tl) •p <0.01)1.
Waarnemingsperiode

Regressievergelijking

maand
decades
decades (E u < 4,5 mm/d)

E = 0.75
1 = 0.59
I = 0,80

E „ + 0.25
E n + 0.72
E 0 + 0.20

(. acutiformis/
Sphagnum

maand
decades
decades (E 0 < 4,5 mm/d)

E = 0.66
E = 0.59
I = 0,70

E „ + 0.30
E n + 0,50
E„ + 0,22

T. latifolia

maand
decades
decades ( E 0 < 4,5 mrn/d)

E = 0,79
E = 0.80
E = 0.78

E„ - 0,07
E„ - 0 , 1 2

0.99

E 0 - 0,07

0,94

maand
decades
decades (E n < 4,5 mm/d)

E = 0.73
E = 0.66
E = 0.76

E „ + 0.16
En + 0.37
E„ + 0.12

0,97

Locatie
C. diandra

Gezamenlijke
locaties

vegetatie geen invloed had op de verhouding
E / E 0 , terwijl ook de verschillen tussen de
verhoudingen in het vroege voorjaar, zomer
en in de herfst geringwaren (tabel III). Dit is
des te opvallender, daar in het vroege
voorjaar en in de late herfst het gewas bruin
en inactief was. De evapotranspiratie van de
negen lysimeters ispositief gecorreleerd (r =
+0.63 p < 0.05) met de biomassa injuli.
Transpiratie
Alhoewel het onderzoek nietwasopgezetom
transpiratie te meten, kan de transpiratie
worden geschat uit de verschillen tussen de
lysimeters met begroeiing en de open waterbakken, omdat het waterniveau in de
lysimeters met begroeiing zodicht onder
maaiveld lag. Mogelijk isde pan-verdamping
iets groter dan de bodemverdamping omdat
er minder beschaduwing optrad en
mogelijkerwijs de gradiënt van het dampdrukdeficiet iets steiler verliep.
Duidelijke verschillen tussen de drie lokaties
worden waargenomen (afb. 6).
De transpiratie in Typ/ia-lysimeters vertoont
de grootste spreiding, terwijl deze het
kleinste isop de C. acutiformisI Sphugnum-

Correlatiecoëfficiënt
0.98
0.87
0.91
0,97
0.95
0,95
0.97

0,92
0.92

lokatie. De transpiratie in Cares diandralysimeters issignificant hoger dan die in de
C. acutiformis/SphagnumAysimctcK
(p < 0.05). Zoalsverwacht, leidde het
afknippen van de vegetatie tot een duidelijke
afname van de transpiratie.
De transpiratie blijkt positief gecorreleerd
met de totale biomassa (r = +0.81,
p < 0.01) e n d e biomassa injuli (r = +0.83,
p < 0.01) wanneer alle 9 monsters
afzonderlijk worden beschouwd.
Model voor het berekenen vandeevapotranspiratie in moerassen
Het voornaamste doel van de studie was een
zo eenvoudig mogelijk model te ontwikkelen
om de evapotranspiratie van moerasvegetaties te kunnen berekenen uit
verdampingsgegevens, die standaard
gemeten worden door weerstations. Indien
immers een dergelijk model afgeleid zou
kunnen worden, dan ishet tot op heden
intensieve meetwerk in het veld niet meer
noodzakelijk en kan op een andere wijze de
post verdamping in een op te stellen
waterbalans betrouwbaar worden ingevuld.
De door het KNMI berekende verdamping
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E 0 is de voor de hand liggende keuze om als
referentie te dienen, ook omdat deze
internationaal toegepast wordt.
Om de relatie van E„ met E te berekenen is
uitgegaan van het lineaire model E = a*E„
+ b. De berekende regressievergelijkingen
staan vermeld in tabel IV, terwijl inafb. 7de
puntenwolken en de regressielijnen zijn
weergegeven. Voor elke lokatie zijn twee
regressievergelijkingen berekend, namelijk
één waarin alle waarnemingen zijn
opgenomen en een tweede waarin
waarnemingen tijdens perioden met een zeer
hoge verdamping (E„ > 4.5 mm/d) buiten
beschouwing zijn gelaten. Deze laatste
rekenwijze verhoogde de correlatiecoëfficiënt voorde C. diandra-\okaüe, terwijl
het geen invloed had voor de andere twee
lokaties. Omdat de gesommeerde
verdamping op de lokaties maar weinig van
elkaar verschilden (tabel II) zijn ook
regressievergelijkingen (zie tabel IVen
afb. 7) uitgerekend voor alle waarnemingen
tesamen. Opvallend is,dat de correlatiefactoren ook hier zeer hoog zijn. Omdat de
verschillen in de evapotranspiratie tussen de
sterk instructuur verschillende standplaatsen
gering waren en het clusteren vandedatavan
de verschillende standplaatsen niet leidde tot
een duidelijke afname van de correlatiecoëfficiënt in de opgestelde regressievergelijkingen kan een algemene regressievergelijking worden opgesteld voor moerasvegetaties. De vergelijking, die de actuele
moerasverdamping E (mm/d) geeft als
functie van Penman's E 0 (mm/d), heeft de
volgende vorm: E = 0.73 E„ + 0.16
( r = 0.97).
Discussie
Dit onderzoek heeft aangetoond, dat de
lysimeter een goed bruikbaar instrument is
om de verdamping van moerasvegetaties te
bepalen. Het overbrengen van veenbodem
met de vegetatie naar een lysimeter is
technisch goed uitvoerbaar. Wanneer de
lysimeter verzonken in de bodem tussen de
vegetatie wordt geplaatst heeft men van
artefacten zoals advectiestroming [Linacre
1976, van der Weert & Kamerling 1974]
weinig te duchten. Indien het aanvullen of
afhevelen van water nauwgezet en met korte
tijdsintervallen wordt uitgevoerd, worden
verdrogingseffecten en daarmee een reductie
van de verdamping zoals vermeld door Virta
[1966] en Laine [1984] voorkomen.
De grote overeenkomst tussen de replica's
(tabel II) onderschrijft de bruikbaarheid van
de methode.
Uit dit onderzoek blijkt, dat de evapotranspiratie ongeveer 1.8 maal (spreiding
1.4-2.8) groter isdan de pan-verdamping.
De waarden die hiervoor inde literatuur
vermeld worden, zijn zeer variabel
[bijvoorbeeld Dolan et al. 1984, Linacre

*
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E
E 4

Gezamenlijke
lokaties

Afb. 8 - Delineairerelatietusendeactueleverdamping (E)
en verdamping berekend volgens Penman (E0)
(gemiddelde waarden overeen maand). De regressielijn is
gebaseerd op degeclusterde waarnemingen per lokarie
• Carex diandra, o Carex acutiformis!Sphagnum.
• Typha latifolia. De regressievergelijkingen staanin
tabel V.

1976, Bernatowitczet al. 1976]. Veelal
kunnen deze verschillen toegeschreven
worden aan sterk verschillende proefomstandigheden of een gebruik van een
andere referentieverdamping. De effecten
hiervan kunnen o.a. getoond worden met
behulp van de resultaten van het onderzoek
van Bernatowiczetal. [1976].Zij verrichtten
verdampingsonderzoek ineen meer en met
behulp van lysimeters gevuld met helofyten
of water geplaatst in een rietveld en op het
land ernaast. Uit een bewerking van hun
resultaten blijkt dat de evapotranspiratie van
het riet een factor 1.7-4.1groter isdan de
verdamping van de met water gevulde (pan-)
lysimeters tussen het riet. De evaporatie van
het meer en die van de pan-lysimeters die op
het land geplaatst waren lagen evenwel een
factor 2.1 respectievelijk 1.8 hoger dan de
verdamping van de pan-lysimeters die in het
rietveld waren geplaatst. Het gebruik van de
verdamping van het meer respectievelijk de
met water gevulde lysimeters geplaatst in het

rietveld of die geplaatst op het land als
referentie voor de evapotranspiratie levert
dus aanzienlijke verschillen op.
Opvallend is,dat de bijons onderzoek
gevonden gewasfactoren zoverschillen van
die welke door Van der Molen [1983] en
ICW [1985] (een gewasfactor 1.0) worden
vermeld en die door Vegt & Van Wirdum
[1978] worden gevonden (waarden tussen
0.37 en 0.76). De variatie in dit laatste
onderzoek zou gelegen kunnen zijn
[Van Wirdum mond. med.] inde vitaliteit
van de onderzochte vegetatie in de lysimeters. Daarnaast ishet opmerkelijk, dat de
berekende gewasfactoren (tabel III)zo dicht
bij die voor grasland (0.7-0.8) liggen
[Van der Molen 1983,De Bruin 1981].
Ook door Virta [1966]en door Snyder en
Boyd [1987]worden gewasfactoren vermeld
die overeenkomen met die uitonze studie.
Op de Carex diandra-lokatie werd een
reductie van de verhouding evapotranspiratie
ten opzichte van E 0 waargenomen in
perioden met hoge E 0 . Dit zou veroorzaakt
kunnen zijn door het gereduceerde vochttransport alsgevolg van de hoge spruitdichtheid ( > 3.000 spruiten/m 2 ).
De spruitdichtheid op de beide andere
lokaties isveel geringer. Ook Laine [1984]
geeft eenzelfde verklaring voor de afname
van de evapotranspiratie in moerasvegetaties
onder condities van een hoge E„. Uit de
resultaten van ons onderzoek blijkt, dat de
vegetatie invloed heeft op de verdamping.
Een toename van de biomassa leidt tot een
toename van de transpiratie en een afname
TABEL VI — Regressievergelijkingen voor delineaire
relatie tussen de evapotranspiratie (E. mm/d) en de
referentie-gewasverdamping volgens de Makkink-formute
(Er) voor waarnemingsperioden vaneen
maand • p < 0.001.
Locatie
Carex diandra
Carex acutiformis/
Sphagnum
Tvpha latifolia
Gezamenlijke locaties

Regressievergelijking

Correlatiecoëfficiënt

E = 1.17 E r -11.31

r = 0.96

E = 1.04 E r - 0 . 2 1
E = 1.28 E r -0,75
E = 1.16 E r - 0 , 4 3

r = 0,95
r = 1,00
r = 0,96

TABEL V - Regressievergelijkingen voorde lineairerelatietussendeevapotranspiratie (E, mm/d) ende verdamping
berekend volgens Penman (Ea. mm/d) voorkorte f3-4 d)perioden enonder verschillendemeteorologische condities. Voor
een nadere verklaring zietekst •p < 0.001.
Correlatiecoëfficiënt

Perioden
uitgesloten

Regressievergelijking

Carex diandra

geen
hoge E„
neerslag > 0.5 mm/d
hoge E„ of neerslag

E
E
L
E

= 0.61
= 0,71
= 0.68
= 0,82

C. acutiformis
Sphagnum

geen
hoge E 0
neerslag > 0,5 mm/d
hoge E u of neerslag

= 0,61
= 0,64
= 0.67
= 0,68

T. latifolia

geen
hoge E 0
neerslag > 0.5 mm/d
hoge E n of neerslag

I;
1/
E
E
1
1
1
1

E„ + 0.71
E„ + 0,45
l „ + 0,43
E 0 - 0,07
E n + 0.48
E„ + 0.39
Eo + 0.22
E„ + 0.07

= 0.81
= 0.70
= 0.84
= 0.79

E„
E0
E„
E„

Locatie

-0.11
+ 0.12
- 0.20
- 0,13

0,72
0.73
0.77
0.92
0.82
0.79
0,85
0.98
0.83
0.78
0.83
0.90
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van de (bodem)evaporatie door de toename
van de beschaduwing en afname van het
vochttransport. Beide effecten werken
tegengesteld in de uiteindelijk berekende
evapotranspiratie.
Het feit, dat de regressievergelijkingen voor
de Cares diandra-\okaüe en de Carex
acutiformis/Sphagnum-lokaüe niet door het
nulpunt (afb. 7) gaan lijkt merkwaardig.
Immers, bij een potentiële verdamping (E 0 )
van 0 mm/d zouereen evapotranspiratie zijn
van circa 0.2 mm/d. Hierbij zou de interceptie door het blad van neerslag een rol
kunnen spelen. Wanneer opnieuw een
lineaire regressie berekend wordt tussen deE
en de E 0 over de meetperioden van
3-4 dagen, waarbij die perioden waarin een
neerslaghoeveelheid van > 0.5 mm/d en
tevens de perioden met een E 0 > 4.5 mm/d
buiten beschouwing worden gelaten, dan
blijkt, dat de regressielijn vrijwel door de
oorsprong loopt (tabel V). Deze bewerking
van de resultaten geeft aanleiding te
veronderstellen, dat interceptie het waterverlies van twee lokaties vergroot. Het water
liggend op het blad lijkt makkelijker te
verdampen dan het transpiratiewater.
Dit kan theoretisch verklaard worden.
Immers, transpiratie wordt in belangrijke
mate gereguleerd door de stomataire
weerstand in het blad, terwijl een dergelijke
weerstand geen rol speelt bij de evaporatie
vanaf een nat blad [Kramer 1969].
Het hoofddoel van ons onderzoek betrof het
ontwikkelen van een betrouwbaar model
voor het berekenen van de evapotranspiratie
van moerasvegetaties, waarbij gestreefd werd
naar het vinden van correlaties met
routinematig verzamelde weergegevens.
Een betrouwbare berekening van de
verdamping maakt, dat de waterbalans
accuraat kan worden bepaald. De op waterbalansen gebaseerde nutriëntenbalans, van
belang bij het opstellen van beheersmaatregelen ten aanzien van de waterkwaliteitshuishouding, kan betrouwbaar
worden berekend. Hoewel het model slechts
gebaseerd isop de metingen over een
groeiseizoen, maar wel betrekking heeft op
een groot aantal metingen in qua structuur
sterk verschillende vegetatietypen, durven
we te stellen, dat het voorgestelde model
E = 0.73E o +0.16 (r = 0.97) goed
bruikbaar isvoor moerasvegetaties met een
hoge waterstand en overeenkomstige
klimatologische omstandigheden. Voor
moerassystemen onder andere omstandigheden dienen opnieuw metingen te worden
verricht, waarbijgestreefd moet worden naar
correlaties met standaard, routinematig
verzameld weergegevens,zoalsPenman'sE 0 .

Nawoord
Na het gereedkomen vandestudie isdoorhet
KNMI overgeschakeld op de referentie-

gewasverdamping volgens de Makkinkformule (E r ) in plaats van de Penmanverdamping (E 0 ). Op analoge wijze als voor
de Penman-verdampingzijn regressievergelijkingen opgesteld voor de berekening
van de evapotranspiratie uitdeE r (tabel VI).
De corrclatiecoëfficiënten blijken vrijwel
allemaal enigszins lager te zijn dan die
berekend voor de Penman-verdamping.
Tevens isde coëfficiënt in de regressievergelijking steeds negatief. Met een op E r
gebaseerd model zal duseen negatieve
evapotranspiratie berekend worden indien
de E r kleiner isdan ongeveer 10mm per
maand. Daarmee ishet model onbruikbaar
gedurende winterperioden. Wanneer de
gemeten maandelijkse evapotranspiratie van
de drie standplaatsen tijdens het groeiseizoen
wordt vergeleken met de 'modelvoorspellingen', dan blijkt, dat de
betrouwbaarheid van beide modellen elkaar
weinig ontloopt. De berekende verdamping
volgens het op E r gebaseerde model wijkt
voor de Carex diandra-, Carex acutiformisl
Sphagnum- en 7Y/?/!ö-lokatie gemiddeld
respectievelijk 10.2%, 9.4% en 3.5% af van
de gemeten evapotranspiratie (n = 6).Bijhet
op E„ gebaseerde model zijn de afwijkingen
respectievelijk 5.5%. 6.2% en 5.8%.
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