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DedepositievanpotentieelverzurendeenbemestendecomponentenisinNederlandextreem
hoogenvertoontzowellocaalalsregionaal
groteverschillen.Vooralingebiedenmetkalkarme,mineralezandgrondeneneenhogepotentiële
zuurdepositiezijnveeloppervlaktewaterensterk
verzuurd.Zowelberegenings-alskolomexperimentenhebbenuitgewezendatdehuidigeneerslagkwaliteithiervoorverantwoordelijkis.Metname
dehogeammoniumdepositieheefteenbelangrijk
aandeelindeverzuringeneutrofiëringvanzwak
gebufferdeenvoedselarmewateren.
Waterverzuringleidttotgroteveranderingenin
devoedingsstoffenkringloopenchemischesamenstellingvanaquatischeoecosystemen.Ditheeft
zoweldirectalsindirectgrotegevolgenvoorde
aanwezigeplantenendieren.Desoortenrijkdom
neemtopalletrofischeniveaussterkaf.Inverzuurdesystementreedteensterkedominantieop
vanenkelezuurtoleranteorganismen.
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1.INLEIDING
Dezwakgebufferdeenvoedselarmeaquatischeoecosystemenherbergen
normaaleenkarakteristiekefloraenfauna.Dezeoppervlaktewaterenzijn
echteroverhetalgemeenzeergevoeligvoorantropogeneverstoringen.
Veelkalk-envoedselarmewaterenzijndaarombestemdtotnatuurreservaten.Reedsenkeledecenniageledengingenveelplante-endiersoorten
uitditmilieutypesterkachteruit.Ditgafdeeersteindicatiesvoor
decatastrofalegevolgenvangrensoverschrijdende zwavel-enstikstofhoudendeluchtverontreiniging.Overdegehelewereldverspreidzijn
inmiddelsduizendenoppervlaktewaterenverzuurdofverstoordalsgevolg
vanverzurendeatmosferischedeposities.Metnamehetonderzoeknaar
hetverdwijnenvanvisseninZweedsemerenenrivierenheeftdeaandacht
ophetzureneerslagprobleemgevestigd.Sindsdezestigerjarenis
vooralinScandinaviëenNoord-Amerikarelatiefveelonderzoekgeconcentreerdopdeoorzakenengevolgenvanwaterverzuring.Overdeze
milieuproblematiek zijndanookzeerveelwetenschappelijkepublikaties
entalrijkeinternationalesymposiagewijd (zieo.a.Drabl^s&Tollan,
1980;Johnson,1982;Overreinetal.,1981).Erkoneenrechtstreeks
verbandwordenaangetoondtussenverzuringvandeneerslageneenaantalveranderingenindechemischesamenstellingvanhetwaterende
bodemvanmerenenrivieren,zoalseenverlagingvandepHendebuffercapaciteiteneenverhogingvande (zware)metalenconcentraties.Deze
veranderingenvertoondeneenduidelijkecorrelatiemetdesterftevan
vissenenmetandereverschuivingen indelevensgemeenschappenvan
dezewateren.Delaatstejarenisduidelijkgewordendatnietalleen
oppervlaktewaterenmaarookdiverseterrestrischesystemensterkbeinvloedwordendoorpotentiëleverzurendeluchtverontreiniging (zieo.a.
Adema&vanHam,1984;denBoer&Bastiaeris,1984;Drabl^s&Tollan,
1980;Overreinetal., 1981).Omvangrijkebossterfte,vergrassingvan
heidevelden,verzuringvanhetgrondwaterenaantastingvancultuurgoederenzijnsprekendevoorbeelden.Kortomverzurendedepositieis
momenteelingrotedelenvandewereldéénvandebelangrijksteen
meesturgentemilieuproblemen.
Deaandachtheeftzichlangetijdgerichtopdevoordirecteverzuringvandeneerslagverantwoordelijke stoffen,namelijkzwaveldioxide,
stikstofoxidenenhunvolgproducten.Inrelatietotdeeffectenis
duidelijkgewordendatookammoniakvangrootbelangis.Vooralin
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Nederlandblijkenammoniakendevolgproducten zowelregionaalals
landelijkeengrotebijdrageteleverenaandepotentiëleverzurende
depositie (vanAalst,1984;vanAalst&Diederen,1983;Buijsman,1984;
Buijsmanetal.,1984).Bovendienisnaastdenattedepositie (regen,
hagelensneeuw)ookdedrogedepositievanbelangindeverzuringsproblematiek.VolgensvanAalst (1984)kandetotaledepositievan
potentiëleverzurendecomponentenzelfseenfactordriehogerzijndan
denattedepositie.
TotvoorkortisinNederlandrelatiefweinigonderzoekverricht
naardeeffectenvanpotentiëleverzurendeluchtverontreiniging.Voor
eengoedliteratuuroverzichtwordtverwezennaarAdema&vanHam (1984),
denBoer&Bastiaens (1984),Eijsackers (1984)enHigler (1984).
Verzuringvanoppervlaktewateren isinonslandvooralgeconstateerdin
vennen,enkeleplassenenduinmeren.Bijaanvangvanhethierbeschreven
onderzoekwarenalleendeeffectenvanwaterverzuringopdiatomeeënen
hogerewaterplantengoedonderzocht (zievanDametal.,1980en1981;
Roelofs,1983;Roelofs&Schuurkes,1983;Roelofsetal.,1984).
OpmerkelijkisdatdecultureelverzuurdesystemeninScandinaviëen
Noord-Amerikanogalgrotegeomorfologischeverschillenvertonenmetde
gevoeligeoppervlaktewateren inNederland.Inonslandzijndedimensies
vandemeestezwakgebufferdewaterengering,veelsystemenvolledig
afhankelijkvanhemelwaterenisdepotentiëleverzurendedepositiezeer
hoog.Hierdoorkanwaterverzuring snelleroptredenenextremevormen
aannemen.Hetgeneraliserenvanonderzoeksresultatenovergrotegebiedenmoetderhalvemetdenodigevoorzichtigheidgeschieden.
OmdatweinigrelevantegegevensbeschikbaarzijnvoordeNederlandse
situatieennogveelhiatenbestaanindekennisvanwaterverzuringsprocessen,wordtdoormedewerkersvanhetlaboratoriumvoorAquatische
Oecologiebeleidsonderbouwendonderzoekverricht.Sinds1januari1983
wordentweeonderzoeksprojecten (LB130enLB131)gesubsidieerddoor
hetDirectoraat-GeneraalvoordeMilieuhygiënevanhetMinisterievan
Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer (VROM).Het
onderhavigerapportisprimairbedoeldalstussentijdsepresentatie
vandeonderzoeksresultatenvandezeVROM-projecten.Omdatdedeelonderzoekenvanbeideprojectenveelraakvlakkenvertoonden,werdvanbegin
afaangekozenvooreengeïntegreerdeaanpak.Doorookdeonderzoeksresultatentebundeleninééninterimrapportkunnenveeloverenweer
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verwijzingentussenrapportenvermedenworden.
Inhoofdstuk2vandittussentijdsrapportwordenallereerstde
doelstellingenenmethodenvanonderzoekbeschreven.Vervolgenszalin
hoofdstuk 3eenoverzichtwordengegevenvandegevoeligegebiedenvoor
zure,zwavel-enstikstofhoudendeneerslag,deneerslagkwaliteitin
ammoniak-brongebiedenendeeffectenvanzureenammoniumsulfaathoudende
neerslagopdewater-enbodemkwaliteit.
Tenslottewordeninhoofdstuk4deeffectenvanwaterverzuringopflora
enfaunavanzwakgebufferdesystemenbehandeld.
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2.DOELSTELLINGENENMETHODENVANONDERZOEK
2.1.DOELSTELLINGEN
Inverschillenderapporten (Adema&vanHam,1984;Manueletal.,
1984,ThemagroepZureRegen,1983)wordteenoverzichtgegevenvande
huidigestandvankennistenaanzienvandeeffectenvanverzurende
depositiesophetmilieu.Higler (1984)geeftvoordeNederlandsesituatieaandatverzuringvanoppervlaktewater ingevoeligegebiedenis
aangetoondofaannemelijkmaakt.Ookzijndemechanismendiebijverzuringeenrolspelenendeeffectenopfloraenfaunaingrotelijnen
bekendofinhypothesengeformuleerd.Tochblijkeneropveleniveaus
nogleemtenindekennistezijn.Vooralexperimenteelonderzoekom
hypothesentetoetseniszeergewenst.Higler (1984)enManueletal.
(1984)gevenaanbevelingenvoornoodzakelijkonderzoekwaarmeedehuidigestandvankenniskanwordenuitgebreid.
Eénvandedoelstellingenvanhetonderzoekophetlaboratorium
voorAquatischeOecologieisdanookomdebestaandeleemtentenaanzienvaneffectenopaquatischeoecosystemenoptevullen.Hierbijis
gekozenvooreengeïntegreerdeaanpakopoecosysteemniveau.Dithoudt
indatdeproblematiekwordtbestudeerddoordecombinatievanveldonderzoekenlaboratoriumexperimenten opveleniveaus.Metbehulpvan
dezeonderzoeksstrategie ishetmogelijkomdenavolgendeleemtenmet
onderzoeksresultatenoptevullen.
Veldonderzoek
-monitoringvandedepositievanverzurendeenbemestendecomponenten
ingevoeligegebiedenmetgroteconcentratiesvanintensieveveehouderijen (ammoniak-brongebieden)
-chemischemonitoringvanwater-enbodemsamenstelling ingeïsoleerde
waterenopdepleistocenezandgrondeneninkalkarmeduinen
-biologischemonitoringvanfloraenfaunavanverschillendeverzuringsstadiavanoorspronkelijk zwakgebufferdeenvoedselarme
milieus
-invloedvanverzuringopoecosysteemprocessen.
Proces-

en

modelonderzoek

-derolvanammoniakenammoniuminhetverzuringsproces
-deinvloedvanverzuringopdekringloopvanorganischmateriaal
-gevolgenvanverzuringvoordevoedingsstoffen (koolstof,stikstof,
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fosfaat,kalium)-enzwavelhuishouding
-mobilisatievan(zware)metalenenanderekationen.
Experimenteel

onderzoek

- dosis-effectrelatievanverschillendetypenregenwatermetbetrekkingtotbiologischeenchemische samenstellingvanverschillende
aguatischemilieus (vennenenduinpiassen)
-invloedvandiverse factoren (zuurgraad,alkaliniteit,ammonium,zware
metalen)opdegroeienontwikkelingvanverschillendeplant-endiersoorten.
Archief- en
literatuuronderzoek
-veranderingeninflora,faunaenwaterkwaliteitvanzwakgebufferdeen
voedselarmewateren.
Ditveelomvattendeonderzoeksprogrammaheefttendoelomdeeffectenvanzure,zwavel-enstikstofhoudendeneerslagopdestructuuren
hetfunctionerenvanaguatische oecosystementebeschrijven.Dezetussentijdserapportagegeefteenbeeldvandeonderzoeksstrategieende
resultatenvandeverschillende deelonderzoeken.Eensynthesevande
resultatenopoecosysteemniveauisindeze fasevanhetonderzoeknog
nietgeheelmogelijk.
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2.2.METHODENVANONDERZOEK
Omeengoedgefundeerdbeeldtekrijgenvandeinvloedvanverzurendedepositieopaquatischeoecosystemen iseenuitgebreidonderzoekopveleniveausnoodzakelijk.Hierbijisgekozenvooreenoecosysteembenaderingwaarbijdeproblemenvanuitverschillende invalshoeken
wordenbestudeerd.Dithoudtindatdegevolgenvanzure,zwavel-en
stikstofhoudendeneerslagopalleniveausdievanbelangzijnvoorde
structuurenhetfunctionerenvanoecosystemenwordenbestudeerd.
Eengeïntegreerdeaanpakmaakthetmogelijkomdevraagstellingtebenaderenopbasisvanveld-,proces-,experimenteelenhistorischonderzoek.Binnenhetkadervanhet"zureregen"-onderzoekvormthetveldwerk
eenbelangrijkonderdeel.Ditbestaatvoornamelijkuithetverzamelen
vandeneerslagopdiverselocatiesenhetinventariserenenbemonsteren
vandewateren.Ophetlaboratoriumwordendeverzameldemonstersverwerkten/ofgeanalyseerd.Deresultatenhiervanvormenhetbasismateriaalwaarmeeverdergewerktwordt.Deinterpretatievandezeveldwaarnemingenleidtslechtstotcorrelatieveverbandenengeefttendensen
aan.Hiermeewordenaanwijzingenverkregenvoorfactorendiemogelijk
eenbelangrijkerolspelenbijdegeconstateerdeveranderingen inhet
veld.Hetisduidelijkdatveldonderzoekalleengeencausaleverbanden
geefttussenverzurendedepositieenveranderingen inhetaquatische
milieu.Alleeneenexperimentelebenaderingmaakthetmogelijkomoorzaak-gevolgrelatiesaantegeven.Deopveldwaarnemingengebaseerde
hypothesenmoetenwordengetoetstmetbehulpvanexperimentendieop
hetlaboratoriumondergecontroleerdeomstandighedenwordenuitgevoerd.
Voorditonderzoek isgebruikgemaaktvaneenbenaderingdiegebaseerd
isopdehierondervermeldeexperimenteleniveaus.
-oecofysiologischonderzoek
Metbehulpvankweekexperimentenwordtdeinvloedvanverschillende
chemischeparametersopdegroeienontwikkelingvanwaterplanten,
vissenenamfibieëneierenen-larvenbestudeerd.
-voedingsstoffenopnamevanwaterplantenonderverschillendeomstandigheden
- fysiologischonderzoekaanvissen
-beregeningsexperimenten
Metbehulpvannagebootstemini-oecosystemenwordtdedosis-effect
relatiebestudeerdvanregenwatervanverschillendekwaliteitopde
vegetatieenwaterkwaliteit.

Daarnaastwordtmetbehulpvankolomexperimentenprocesmatigonderzoek
verrichtwaarbijfunctioneleaspectenvanfysischeenbiochemische
processenwordenbestudeerdzoalsvoedingsstoffenhuishouding,mobilisatievanmetalen,microbiëleactiviteitenverzuringdoorammonium.
Eenmeeruitgebreide,methodologischebeschrijvingvandeverschillendeonderzoeksniveausstaatindebetreffendehoofdstukken.De
resultatenvandeexperimentelebenaderingenwordengeëxtrapoleerdnaar
envergelekenmetdeveldsituatie.Opdezemanierkunnencausaleverbandenwordenaangegeventussenneerslagsamenstelling,waterkwaliteit,
chemischeprocessenenhetvóórkomenvanfloraenfauna.Deze
onderzoeksstrategievormtdebasisvoorderesultatenenconclusiesdie
inditinterimrapportwordengepresenteerd.
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3.DEINVLOEDVANVERZURENDEVERBINDINGENOPOPPERVLAKTEWATER
3.1.GEVOELIGEGEBIEDEN
Alvorenstoteenbeschrijvingvandegevoeligegebiedenoverte
gaan,wordteenkortetoelichtinggegevenopprocessendievaninvloed
zijnopdechemischesamenstellingvanoppervlaktewaterenennatuurlijke
buffersystemen.

Bijtalrijkefysischeen (bio)chemischeprocessenkomenzurenen
basenvrijdiedesamenstellingvanoppervlaktewaterbeïnvloeden.Voor
aquatischeoecosystemen zijnmetnamedeinteractiestussenbodem,water
enatmosfeervanbelang.Inveelongestoorde,zwakgebufferdeenvoedselarmewaterenzijncalcium,magnesiumennatriumdebelangrijkste
kationen,terwijlchlorideen (bi)carbonaatdedominanteanionenvormen.
Ondernatuurlijkeomstandigheden zijnvooraldegeologieenhydrologie
bepalendvoordechemischesamenstellingvanoppervlaktewater.Ookluchtverontreinigingheeftgedurendedelaatstedecenniaindiversegebieden
vandeaardeeengroteinvloedopdesamenstellingvanhetwater.Als
gevolgvandeverzurendedepositiewordtinveeloppervlaktewaterenhet
(bi)carbonaatvervangendoorsulfaat,terwijlrelatiefkleineveranderingenoptredeninderelatieveconcentratiesvankationen (Henriksen,
1980en1982;zieookparagraaf3.3.1.)
Higler (1984)beschrijftdatinNederlandbijnaalleoppervlaktewaterendirectofindirectgevoedwordenmetregen,sneeuwofhagel.
Dezenattedepositiekomtrechtstreeksinhetwaterviabovengrondse
afstromingofviahetgrondwater.Eengrootdeelvandezure,zwavelenstikstofhoudendeneerslagkomtzoindeeenofanderevorminons
oppervlaktewaterterecht.Bovendienkandrogedepositievanluchtverontreinigingplaatsvinden.Dezedrogedepositievormtoverhetalgemeen
eengroterebijdragedandenattedepositie.VanAalst (1984)vermeldt
datongeveer65%vandeverzurendedepositiewordtafgezetindevorm
vandrogedepositie.Eenanderbelangrijkgegevenisdatdeneerslagin
onslandnaastpotentieelverzurendecomponenten (zwavelzuur,salpeterzuurenammonium)grotehoeveelhedenvoedingsstoffen (stikstof,fosfor
enkalium)bevat (vanAalst,1984;vanAalst&Diederen,1983;Franzen,
1984). Inparagraaf3.2.wordtaangetoonddatdedepositievanverzurendecomponentenenvoedingsstoffengrotelocaleenregionaleverschillenvertoont.Bijhetaangevenvangebiedendiegevoeligzijnvoor
zwavel-enstikstofhoudendedepositieisduszowelhetkwalitatieveals

kwantitatieveaspectvandeverzurendeenbemestendedepositievanbelang.
Dematevangevoeligheidvoorverzurendecomponentenwordtbij
aquatischeoecosystemenprimairbepaalddoordeaanwezigheidvanneutraliserendeen/ofbufferende stoffeninhetwaterendebodem.
Inoppervlaktewaterenwerkenallezuurrestionenvanzwakkezurenen
veelorganischestoffenneutraliserend.Vanuitkwantitatiefoogpunt
bekeken,wordthetzuurneutraliserendevermogenvannatuurlijkesystemenvrijwelvolledigbepaalddoorhetcarbonaat-bicarbonaatbuffersysteem.IndystrofewaterenofzuresystemenmeteenpHlagerdan5,5
kunnenookorganischestoffen (humuszuren)enaluminiumcomplexeneen
belangrijkebijdrageleverenaandebuffercapaciteit.Bijhet(bi)carbonaatbuffersysteem zijndevolgendereactiesvanbelang:
2H++CO,*- — > H ++HC0 3 " — > C02f +H 2 0
DoortoevoegenvanH-ionenverschuivendeevenwichtennaarrechts.Dit
2
kanuiteraardvoortgaanzolangC0~3 ofHC03"-ionenaanwezigzijnin

hetwater.Debuffercapaciteitofalkaliniteitvaneensysteemwordt
meestalacidimetrischbepaaldendaaromgedefinieerdalsdehoeveelheid
sterkzuurdienodigisomhetwatervanafzijnoorspronkelijkepHwaardetetitrerentothetH2C03-equivalentiepunt (pH=4,2).Stumm&
Morgan (1970)stellendatdepHbijhetH2C03-equivalentiepuntbijbenaderingdedrempelwaardeisvooreengoedverloopvanveelbiochemische
processen.Dezeauteursbeschouwendealkaliniteitdanookalsmaat
voordemaximalecapaciteitvannatuurlijkwateromzureverbindingen
teneutraliseren,zonderdatdaarbijextremeverstoringenvandebiologischeactiviteitoptreden.UittalrijkeonderzoekenisechterduidelijkgewordendatookalbijhogerepH-waardengrotestructureleen
functioneleVeranderingenoptredeninaquatischeoecosystemen.Hetzal
duidelijkzijndatdealkaliniteitvangrootbelangisvoordebepaling
vandegevoeligheidvanoppervlaktewatervoorverzuring.
Henriksen (1980)beschouwtantropogeneverzuringvanoppervlaktewateralseencontinuprocesdatvergelijkbaarismeteentitratievan
een (bi)carbonaatoplossingmetsterkzuur.Deprimaireverweringzorgt
hierbijvoorhet (bi)carbonaatendeatmosferischedepositiesvoor
zurenofpotentieelverzurendestoffen.Dezeauteurfleemtaan
datgeennettoH-productieplaatsvindtinhetsysteem.
Figuur1toonteentitratiecurvevooreenoplossingmeteeninitiële
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bicarbonaatconcentratie van TOO :peq.l-1.HetverloopvandepH-curve
isillustratiefvoorhetverzuringsproces.Indezecurvezijneendrietalstadiateonderscheiden.Tijdensheteerstestadiumneemtals
gevolgvanhettoevoegenvanzuurdealkaliniteitaf,terwijlhetresterendebicarbonaatgehaltevoldoendeisomhetwatertebufferentot
eenpHboven5,5 (bicarbonaathoudendewateren).Indienhetbicarbonaat
buffersysteemvrijwelverdwenenis (overgangswateren),resulterenreeds
kleinezuurtoevoegingen ingrotefluctuatiesvandezuurgraad.Metname
tijdensditstadiumkunnengrote (a-)biotischeveranderingenoptreden
inoppervlaktewateren.Tijdensheteindstadiumvanhetverzuringsproces
isallebuffercapaciteitverdwenenenblijftdepHcontinubenedeneen
waardevan4,5 (zurewateren).Indezewaterennemendemetaalconcentraties (vooralaluminium,ijzerenmangaan)toeentredenandere
buffersystemeninwerking.

-i—i—i—p—i—i—i—i—~r
100
H*added (**q/ll

200

Figuur1.Titratiecurvevooreenbicarbonaatoplossingmeteeninitiële
concentratievan100yeq.11 .
Bron:Henriksen (1982).

DesterkeafnamevandepHbijlagebicarbonaatconcentratiesverklaart
datveelpH-frequentieverdelingenbimodiaalzijn (zieparagraaf3.3.1.)
DetitratiecurvevoorbicarbonaattoontdepH-veranderingenvaneen
systeemmeteenbepaaldebuffercapaciteitdatwordtblootgesteldaan
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verzurendedepositie.Systemenmetverschillendealkaliniteitenvolgen
weliswaarandere,dochvergelijkbaretitratiecurven.Dezuurgraadvan
eenaquatischoecosysteemwordtdusvolgensHenriksen (1980)bepaald
doordeoorspronkelijkealkaliniteitendetotalehoeveelheidverzurendedepositie.VoorScandinavischelandenisdezeveronderstelling
reëelomdatdaardemeestemerenenriviereneenondergrondvangraniet
ofbasaltmeteendunneenweinigreactievesedimentlaagbezitten.Men
dienterechtervoordeNederlandsesituatierekeningmeetehoudendat,
onderinvloedvanzuur,kalk(CaC03)uithetsedimentkanoplossenen
(bi)carbonaatofkoolzuuj/6:vrijkomt.Hetkalkgehaltevandebodem,de
uitwisselingscapaciteittussenbodemenwater,dezuurgraadvanhet
(bodem-)waterendematevanbiochemischeverweringzijnduseigenlijk
medebepalendvoordetotalepotentiëlebuffercapaciteitvaneensysteem.
Uiteraardzijnookoppervlakte/volumeratio's,hydrologie,vegetatiesamenstellingenhetbeheervansystemenbepalendvoordepotentiële
buffercapaciteit.VeelNederlandsewaterenzijnondiep,vrijwelvolledig
afhankelijkvanhemelwaterenvallenindezomergeheelofgedeeltelijk
droog.Onderdergelijkeomstandighedenzalookoxidatievanorganisch
materiaalinvloedhebbenopdepHenbuffercapaciteitvanhetwater
(zieo.a.paragraaf 3.3.4.).
Eerderisalopgemerktdateenverlagingvandealkaliniteitpas
ineenwezenlijkedalingvandepHresulteertindienhetomslag-of
equivalentiepuntbereiktwordt.Ditbetekentdatinwaterenmeteen
alkaliniteitvan0,1meq.1-1desituatiegevaarlijkbegintteworden.
Bijhetdefiniërenvangevoeligegebiedenmoetmenechternietalleen
rekeninghoudenmetdebovengenoemdefactorenmaarookmethettijdsaspectvanverzuringsprocessen.Depotentiëlebuffercapaciteitkan
immersovereenlangeperiodegeleidelijkafnemen.Eenwaterkandusal
verzurenzonderzuurtezijn.
Opditmomentzijnslechtsweiniggegevensoverdosis-effect
relatiesbeschikbaarvoordeNederlandsesituatie.Higler (1984)vermeldtterechtdathetnietmogelijk isdeverzuringvanwaterprecies
teberekenenuitdehoeveelheidpotentieelverzurendecomponenteninde
depositie.Deinparagraaf3.3.2.beschrevenberegeningsexperimenten
gevennabeëindigingmogelijkeenbeterinzichtindezeproblematiek.
Voorzichtigheidshalvekantochgesteldwordendatiniedergevalwateren
meteenalkaliniteitvan1meq.1" ofminder gevoeligzijnvoorverzuring.Uithistorischegegevensbetreffendedechemischesamenstelling
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vanenkelewaterenenberekeningenvandeoorspronkelijkealkaliniteit
vanuitdecalcium-enmagnesiumconcentratieblijktechterdatook
waterenmeteenhogerealkaliniteitalbuffercapaciteitverlorenhebben (zieparagraaf 3.3.1.).
GevoeligewaterenwordeninNederlandaangetroffenopkalkarme,
uitgeloogdemineralebodems.Hetbetrefthiervooralvelekleinerewateren
zoalsvennen,plassen,duinmerenenbeken.
Sinds1978zijndoormedewerkersvanhetlaboratoriumvoorAquatische
Oecologiemeerdanduizendoppervlaktewaterenonderzochtopdechemische
samenstelling.Degegevensbetreffendedezuurgraadenalkaliniteitvan
dewaterenzijnsamengevatinfiguur2.Peruurhok ( 5 x 5 km)issteeds
deminimalepHofalkaliniteitweergegeven.Figuur2atoontdatdeuurhokkenmetgevoeligewateren (alkaliniteit Û1meq.1-1)zijngelocaliseerdinhetzuiden,middenenoostenvanonslandenopTerschelling.
Figuur2blaatziendatindezegebiedenveelzwaktotsterkzure
waterenvoorkomen.
Kalkarmeenmineralezandbodemszijnoverhetalgemeenookvoedselarm.Ditbetekentdatdezebodemsgevoeligzijnvoordebemestendeinvloedvandeneerslag.MetnameinsystemenmetN-limitatie (sommige
duin-enheidegebieden)kandehuidigestikstofdepositie sterkeutrofierendwerken.Ookfosforen kalium kunnendebeperkendefactorenzijn
inaquatischemilieus.LocaalenregionaalverhoogdeP-enK-deposities
(zieparagraaf3.2.3.)kunnenvooralindezesystemeneenbemestende
invloedhebben.
Samenvattendmaggesteldwordendatvooralwaterenopdeuitgeloogde,kalk-envoedselarmezandgrondengevoeligzijnvoorzure,
zwavel-enstikstofhoudendeneerslag.Dezegebiedenzijnvooralgelocaliseerdopdepleistocenezandgrondeninhetzuiden,middenenoosten
vanNederlandendeduinentennoordenvanBergen.Infiguur3wordt
eenoverzichtgegevenvandepotentieelgevoeligegebieden.Bijhet
afbakenenvandezegebiedenisgebruikgemaaktvandegegevensuit
figuur2endebodemkaartvanNederland.
Indegearceerdegebiedenisnietalleenverzuringen/ofverrijkingvan
oppervlaktewaterenwaargenomen,maarookeenomvangrijkevergrassing
vandeheide,eenslechteconditievandebosseneneensterkeachteruitgangvantalrijkehogereplantesoortenenkorstmossen (denBoer&
Bastiaens,1984;vanDobben&vanDam,1984;Roelofsetal.,1984).Indien
depositiegegevensvoorNederland (zievanAalst,1984)vergelekenworden
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metdievanfiguur3,danblijktdatinveelgevoeligegebiedeneen
hogedepositievanpotentieelverzurendecomponenteniswaargenomen.
Opmerkelijk isdatinenronddegevoeligegebiedeneenextreemhoge
ammoniakemissieplaatsvindt (Buysman,1984).VanAalst (1984)geeftaan
datdezeammoniakemissiegepaardgaatmeteenevenredigeammoniumdepositie omdatzowelammoniakalsdevolgproducteneenrelatiefkorte
verblijftijd indeatmosfeerhebben (zieookparagraaf3.2.en 3.3.).
Hierdoorzullenzichvoorallocaleenregionaleeffectenmanifesteren.
F=>

Figuur3.Gebiedendiegevoeligzijnvoorzure,zwavel-enstikstofhoudendeneerslag.

Eenlandelijkemissie-plafondvoorammoniakgeeftderhalvegeenenkele
garantievooreenverbeteringvandewater-enbodemkwaliteit.Alleen
regionalenormstellingenvoorammoniakemissieszullendaadwerkelijk
resultaatopleveren.
Omtotreëlenormstellingenvoordebelastingvanaquatischeoecosystemenmetzureenammoniumsulfaathoudendeneerslagtekomen,worden
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momenteeldiverseberegeningsexperimentenuitgevoerdendedosis-effect
relatiesineenaantalnagebootsteoecosystemenbestudeerd (zieparagraaf 3.3.2.).Dedefinitieveresultatenvandezeexperimentengeven
wellichteenbeterinzichtindeeffectenvanverschillendetypenneerslagopaquatischemilieus.Hierdoorishetmogelijkomgevoeligegebiedenendrempelwaardenvoorverzurendecomponentenbetertedefiniëren,
Tenslottekanwordenvermelddatverzurendedepositieookopeen
geheelanderewijzehetmilieukanbeïnvloeden.Inkalkhoudendeduinen
ofbekalktelandbouwgebiedenkunnenalsgevolgvanzureneerslaggrote
hoeveelhedencarbonatenoplossenenafstromennaaroppervlaktewateren.
Hierdoorneemtdealkaliniteitvanhetwatertoe.Voorveengebiedenis
aangetoonddatwaterverhardingnadeligegevolgenheeftvoordewaterkwaliteitendeaanwezigefloraenfauna (Schuurkes&Roelofs,1983).
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3.2.NEERSLAGKWALITEIT
Zoalsreedseerdervermeld,gaatdekwaliteitvanhetmilieude
laatstetientallen jarensterkachteruit.Vooralingevoeligegebieden
metkalk-envoedselarmemilieusdaaltdelandschappelijkeennatuurwetenschappelijkewaardevandeomgevingdoorwater-enbodemverzuring,
sterftevannaaldhoutopstandenenvergrassingvanheidegebieden.Eén
vanderegio'swaarindezeproblematiek zeerduidelijkaanwezig is,is
hetPeelgebied inoostelijkBrabantenNoord-Limburg.
VanAalst (1984),Buysman (1984)enKNMI/RIV (1983)gevenaandatinhet
PeelgebieddedepositievanNH-verbindingeneenmaximumbereikt.
PlaatselijktredensterkverhoogdeammoniumconcentratiesinhetregenwateropalsgevolgvanNH3-emissiesdoordeactiviteitenvanintensieve
veehouderijen.InbrongebiedenblijktNH3 eenmerkbareinvloedtehebben
opdesamenstellingvanhetregenwater.Detotalestikstof-enzuurdepositieblijkenhethoogsttezijninhetPeelgebied.
Tabel 1toontdenattedepositievanenkelecomponentenineenaantal
Europeselanden.
Tabel1.Nattedepositie (mol.ha - 1 ,jaar-1)vanzure,zwavel-enstikstofhoudendeverbindingen inenkeleNW-Europeselanden.
H+

Nederland

(1978-82)

326

NHit+

871

SOn2" N0 3 "

564

468

potentieel
zuur
2068

noordEngeland (1982)

478

228

258

204

934

zuidNoorwegen (1982)

652

390

338

390

1432

Bron:KNMI/RIVenWarrenSpringLaboratory,Engeland.

HetisduidelijkdatookopnationaalniveaudehoeveelheidammoniumverbindingeninhetregenwaterdievanandereEuropeselandenovertreft.
IndelandentennoordenenwestenvanNederlandblijktdatdeverzurendeinvloedvandeneerslagvoorruimdehelftbepaaldwordtdoorde
directverzurendewerkingvanH-ionen;inNederlandishetaandeelvan
ammoniumalsverzurendecomponentmeerdan75%.Detotalepotentiële
+

+

2

zuredepositie (H enNHi* indevormvanSOit enNO3)isinNederland
vergelekenmetdieinandereNW-Europeselandenbijnatweemaalzohoog.
DitblijktvooralveroorzaakttewordendoordehogedepositievanammoniakenammoniumincombinatiemetdehogedepositievanS02envolgprodukten.
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Uitdeeerderaangehaalderapportenkwamduidelijknaarvorendat
er,watbetreftdedepositievanzureenverzurendecomponenteningebiedenmetveelbio-activiteiten,nogaanvullendonderzoeknoodzakelijk
is.Vooraleensystematischonderzoeknaarlocaleenregionaleeffecten
vanNH3-brongebiedenopdedepositievanverzurendeenbemestendecomponentenishierbijvangrootbelang.Deresultatenvaneendergelijk
onderzoekkunnenbovendienbruikbaarzijnvoordeveleinstellingendie
temakenhebbenmetruimtelijkeordening,planologischebesluitvorming,
bestemmingsplannenenhinderwetvergunningen.Bovendienkandaardoorde
vraagbeantwoordwordenofdeversnipperingvannatuurgebiedentemidden
vanveleintensieveveehouderijenleidttoteenextrabelastingvan
bossen,heide-enheidevenmilieusvandevoedsel-enkalkarmegronden.

3.2.1.Samenstellingvandeneerslag inhetPeelgebied
Hetbovenstaandevormdedeaanleidingtothetverrichtenvanonderzoeknaardekwaliteitvandeneerslagopverschillendeplaatseninhet
PeelgebiedopdegrensvanNoord-BrabantenLimburg.Eensituatieschets
wordtgegeveninfiguur4.Dekeuzevandeplaatsenwerdineersteinstantiebepaalddoordekwaliteitvanhetnatuurlijkemilieuzoals
naaldbomen,heide,waterenbodem.Daarnaastspeeldedeliggingt.o.v.
NH3-brongebiedenzoalsgroteveehouderijenenmestakkersoplocaleen
regionaleschaaleengroterol.Tevenswerdrekeninggehoudenmetde
windrichting;deredenhiervoorwashetopvallendefeitdatinhetPeelgebieddeconditievandebossenvooralslechtisopplaatsentennoordoostenvangroteconcentratiesintensieveveehouderijen (Janssen,1982).

Figuur4.Liggingvandeonderzoeksgebieden. Tussen ()NH3-emissiein
H i l l IIa

kg/ha/jaarvolgensBuysman,1984.
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Gedurendedeperiodemaart1983t/mmaart1984werddeneerslagtweewekelijksopgevangeninzwartepolyethyleenpottenengeanalyseerd.In
dezezogenaamdeopenregenvangerswerdenterfixatieenigedruppels
HgCljtoegevoegd.Deinvloedvanlichtenbiochemischeprocessenwordt
hierdoorvermeden,zodatergeenveranderingenkunnenoptredeninde
chemischesamenstellingvanhetregenwater.
Devolgendelocatieswerdengekozenvoorhetplaatsenvandeopenregenvangers (zieooktabel2en4 ) :
1

:op100mafstandvaneenkippenmesterij;

2en3:langsdrijfmestakkersnabijkippenmesterijen;
4en5:langseenuitgestrektgebiedvanmetdrijfmestbemestbouwland;
6

:achtereen500mbredebosrand,op500mafstandvaneenconcentratiekippenmesterijen;

7

:achter 1000mbosrand,op1000mafstand;

8

:achter 1500mbosrand,op1500mafstand;

9

:indeMariapeel,waarbinneneenstraalvan2,5kmgeenbioactiviteiten zijn (regionaal).

Intabel2zijndegemiddeldeconcentratiesvanverzurendeenbemestende
componenteninhetregenwatervermeld.
Tabel2.Degemiddeldeconcentratie (ymol.1 )vanverzurendeenbemestendestoffeninhetregenwater inhetPeelgebied (maart1983-maart1984)

H+

nr.

locatie

1
2

100m)

kippenmesterij +drijfmestakker

3
4
5
6
7
8
9

nabijkippenmesterij (<

"

"

sterk bemestbouwland
H

H

achter 500mbosrand
1000m
1500m
regionaal

N H 4+

S042"

23

496

67

242

82

N03"

P 0 4 3 "•K +

mm

202

80

14

86

645

118

60

5

43

757

243

82

63

10

40

754

24

286

145

66

12

46

728

56

207

114

63

6

42

752

68

197

112

65

12

36

853

138

157

70

59

8

42

851

49

151

70

60

4

22

708

123

183

101

67

9

27

754

Hetisduidelijkdatbio-activiteiten indevormvankippenmesterijen,veestallenendrijfmestakkersleidentotsterkverhoogdeconcentratiesvanammoniuminhetregenwater.Buysman (1984)noemtveestallen
enbemestingvanhetlandtweebelangrijkefasenindeemissievan
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ammoniak?deammoniumconcentratiesinhetregenwaterzijnhiermeeduidelijkgecorreleerd.
Uittabel2blijkttevensdateentoenamevandeammoniumconcentratieindeneerslaggepaardgaatmetverminderingvandezuurion (H) concentratie.NaarmatedeinvloedvanNH3 groteris,stijgtookdepHen
ishetregenwaterdusminderzuur (zietabel 3).VanAalst (1984)geeft
hiervooralsoorzaakaandathetammoniakdesterkezuren (zwavel-en
salpeterzuur)gedeeltelijkneutraliseertinhetregenwater.

Tabel3.Derelatieveverdeling (%) vandepH-waardenvanhetregenwater
opverschillendeplaatseninhetPeelgebied.
plaats

n

3.0-4,0

4.0-5.0

5.0-6.0

6.0-7.0

kippenmesterij

24

4

0

25

67

drijfmestakker

74

11

39

33

17

regionaal

45

25

65

7

4

(n=aantalwaarnemingen)

InhetPeelgebiedneutraliseerthetammoniak inhoofdzaakzwavelzuur,
watleidttotverhoogdeconcentratiesvanammoniumensulfaatinhet
regenwater.Deregenwaterkwaliteit-gegevenstonenaandatammoniakvoorallocaaleensterkeinvloedheeftopdeconcentratievanammonium;een
toenemendeNH3-emissieleidttoteenverhoogdeammoniumsulfaat-concentratieinhetregenwater.Infiguur5wordtditmetbehulpvannattedepositie-gevensverduidelijkt.Denitraatconcentratiewordtnauwelijksbeïnvloed.
VanAalstenDiederen (1983)gevenaandatinhetgeheleonderzochtegebieddegemiddeldeS02-concentratieindeatmosfeer25pg/m3 is,zodat
hetaannemelijkisdatverschillenindesulfaatconcentratienietkunnen
wordentoegeschrevenaanverschilleninS02-concentratie.Erbestaatdus
eenverbandtussenhetNH3-gehalteindeatmosfeer (NH3-emissie)ende
depositievanammoniumènsulfaat.VanDobbenenvanDam (1983)laten
echtereenzelfdeverbandzienmetbetrekkingtotS0 2 ,opbasisvan18
maandenmetenopéénplaats.IndepraktijkechterzullenverhoogdeconcentratiesvanzowelNH3 alsS02 leidentoteenverhoogdedepositievan
ammoniumsulfaat.IngebiedenmetbelangrijkeS02-bronnenzalS02 hierbij
bepalendzijn;nabijNH3-brongebiedenzalditammoniakzijn,zoalshierbovenisaangetoond.
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Figuur5.Derelatietussendenatteammonium-ensulfaatdepositie
(keq/ha/jaar). (nrs.1t/m9gevendevolgordeaanvaneenafnemende
invloedvanbio-activiteiten;zietabel2en4.)

3.2.2.Depositievanzureenverzurendecomponenten
Omeenideetekrijgenvandetotalebelastingvannatuurgebieden
enoppervlaktewateren ishetnoodzakelijkomdeconcentratiestevermenigvuldigenmetdehoeveelheidnattedepositie.Opdezemanierkande
nattedepositievanverschillendecomponentenviahetregenwaterper
oppervlakte-eenheidberekendworden.Vooreenverdereinterpretatievan
deneerslaggegevenswordtgebruikgemaaktvandenattedepositieper
hectareperjaar.
Denattedepositievanverzurendecomponentenisberekenduitde
depositievanH vermeerderdmettweemaaldedepositievanNHi|.Hierbij
wordtervanuitgegaandathetammoniumbijnitrificatieinbodemen/of
water2H ionenoplevert (v.Breemenetal.,1982).Infeitemoethier
dusgesprokenwordenvaneenpotentieelverzurendeffect,omdathetoptredenvannitrificatie-processenafhangtvandefysisch-chemische
samenstellingvanhetmilieu.
Delocale,extra-localeenregionaleeffectenvanNH3-bronnenopde
depositievanzureenverzurendestoffeninNH3-brongebiedenverschillen
duidelijk.Intabel4wordtdenattedepositievanverschillendecomponentenperregenvangervermeld.Locaal,opminderdan 100mafstandvan
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kippenmesterijen,isdenattezuurdepositiehethoogst,ni.6550molH/
ha/jaar.Deextra-localeinvloed,veroorzaaktdoordecombinatievankippenmesterijen,drijf
mestakkersensterkbemestbouwlandleidttoteenzuurdepositievanca.4000molH/ha/jaar.Buitendezelocaleenextralocaleinvloedenisdezuurdepositieopmeerdan2,5kmafstandvan
bio-activiteitennogaltijd ca.3700molH/ha/jaar.Ditiseenregionaleinvloedvandegroteconcentratiesintensieveveehouderijen inde
omgeving.DepotentieelverzurendeinvloedishetgrootstnabijNH3emissiebronnen,hoeweldepHvanhetregenwaterjuisthethoogst (5à7)
is.Hierdoorisdedirectverzurendeinvloedvanhetregenwateropdeze
plaatsenhetlaagst.
Tabel4.Nattedepositie (mol.ha - 1 ,jaar-1)vanverzurendecomponenten
opverschillendeplaatseninhetPeelgebied.
nr.

invloed

H+

NH 4+

S042"

NO3"

potentieel
zuur

1

nabijkippenmesterij (< lOOm)

150

3200

1300

520

6550

2

kippenmesterij +drijfmestakker

3
4

sterkbemest bouwland

S
6

achter'500m bosrand

7

"

1000m

8

"

1500m

9

"

regionaal
nationaal*

510

1830

890

450

4170

370

1830

620

480

4030

170

2080

1060

480

4330

420

1560

860

470

3540

580

1680

960

550

3940

700

1340

600

500

3380

980

1070

500

430

3120

930

1380

760

510

3690

330

870

560

470

2070

*BronsKNMI/RIV.,1983

InhetPeelgebiedisdenattezuur-enstikstofdepositiegemiddeld 1,5
tot2maalzohoogalshetlandelijkgemiddelde;ditkanplaatselijk
echteroplopentoteenfactorvanmeerdan3 (ziefiguur6a).
DepotentieelverzurendeinvloedvandeneerslaginNH3-brongebiedenblijktvooralbepaaldtewordendoorammoniumsulfaat.Deammonium- (ensulfaat-)depositieendusdepotentieelverzurendeinvloed
neemttoe,naarmatedeafstandtotdeNH3-bronkleinerwordt.Deresultatenvanderegenvangers6,7en8tonenderolvanbosrandenals
bufferzonetusseneenNH3-bronendeomgeving (ziefiguur6b).Denatte
depositievanzuurenstikstofneemtafnaarmatedebosrandbrederis,
dusopgrotereafstandvandeemissiebron.Ookhetaandeelvanammonium
inde (potentiële)zuurdepositieneemtaf.
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Vergelijkenwedezeresultatenmetdievanfiguur6adanwordtduidelijkdatditheteffectisvaneen"filterwerking"vanhetbos.

keq./ha/year-

keq./ha/year

7

1

6
5
t
3
2h
1
0

acid
NH£

acid
NHj
NOa

m

NO;
^

1
local

i

a
extralocal

local
regional

500m

i
1000m

national

Figuur6a.Nattedepositievanpotentieelzuur,ammoniumennitraatop
verschillendeplaatseninNH3-brongebieden.
Figuur6b.Invloedvandebreedtevaneenbosrandopdenattedepositie
vanenkeleionen.

Deafnamevandedepositiekannietalleenwordentoegeschreven
aandegrotereafstandomdatderegionaledepositiezelfshogeris.De
hierbovenbeschrevenfilterendewerkingvaneenboszônehoudtwelin
datopdieplaatsendebomenextrabelastwordenmetafzettingenvan
NH-enSO-verbindingen.Degevolgenhiervanvoorbosconditieen
bodemkwaliteitwordenbeschrevendoorvanBreemenetal.(1982)en
Roelofsetal.(1984).
VanAalst (1984)geeftaandatdetotaledepositievanverzurende
componentencircahetdrievoudigeisvandenattedepositie.Buysman
(1984)vermeldtdatookdedrogedepositievanammoniakeenverzurend
effectheeftomdatdoordedepositievanammoniakenzwaveldioxide
eveneensammoniumsulfaatgevormdkanworden.Voordetotaleverzurende
belastingvanhetmilieumoetdusrekeninggehoudenwordenmetdetotale
depositievanammoniakenvolgprodukten.DaarNH3 echtersnelinde
atmosfeerwordtomgezet,zalhetrelatieveaandeelvandedrogedepositie
vanNH3 indetotalezuurdepositieafhangenvandeafstandtotdeammoniakbron.Dedooronsverrichtemetingenwijzendanookindezerichting.
Indeperiodeoktober 1983t/mmaart1984isopverschillendeplaatsen
inhetPeelgebiedzoweldenattealsdetotaledepositievaneenaantal
componentenbepaald.

i
1500 m
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Detotaledepositiegegevensgeldenhierbijvooreennatoppervlak.
Enkeleresultatenstaanintabel5.
Tabel5.Deverhoudingtussendetotale*ennattedepositievanammonium
ensulfaatopverschillendeafstandvaneenNH3-emissiebron.
o~

+

afstandtotNH3-emissiebron

NHi*

SOi>

<c 500m

2.8

2.4

>2500m

,

1.2

-.-

*opeennatoppervlak

Hetisduidelijkdatdeverhoudingtussentotaleennattedepositievan
NHi» nabijNH3-bronneninderdaadca.3is;opgroteafstandisdezeverhoudingechterongeveer 1.Dithoudtindathetaandeelvandedroge
depositie (volgensvanAalst,1984,voor70%bepaalddoorNH3)alleen
dichtbijbrongebiedenkwantitatiefeengroterolspeelt.Hoeweldeze
onderzoeksresultatennietalsmaatgevendbeschouwdkunnenworden,ishet
duidelijkdatopgrotereafstandvanbrongebiedenhetaandeelvande
drogedepositievanNH-verbindingen (voornamelijkalsNH3)indetotale
depositiesterkafneemt.Bijhetberekenenvandetotaleverzurende
depositieuitnattedepositiegegevensmagdusnietzondermeergebruik
gemaaktwordenvandefactor3.Alsmaximumisditgetalwelgoedbruikbaar.
Wanneerwordtuitgegaanvandegegevensvantabel4eneentotale
zuurdepositiedie3maalzohoogisalsdenattezuurdepositie,kanin
NH3-brongebiedenzoalsdePeel,detotalepotentiëlezuurdepositie
plaatselijkoplopentot12à20kmolH/ha/jaar (zieooktabel6 ) .

3.2.3.Depositievanbemestendestoffen
Opdezandgrondeninhetzuidenenoostenvanonsland,waaronder
hetPeelgebied,wordtdenatuurlijkeenlandschappelijkewaardevanhet
milieuvanoorsprongbepaalddoordevoedselarmoede.Verhogingvande
beschikbarehoeveelheidvoedingsstoffenkanmetnameindezesituatie
leidentoteensterkeverstoringvanhetnatuurlijkmilieu.Daaromis
hetvanbelangomdedepositievanbemestendestoffenalsN,PenK
vanuitdeatmosfeertebepalen.
Uithetvorigehoofdstukisduidelijknaarvorengekomendatopslag
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vanmestinstallenmetventilatieenhetdumpenvanmestopbouwland
leidentotsterkverhoogdeconcentratiesvanstikstofenverzurendecomponenteninhetregenwater.Dedepositievandezestoffeninnabijgelegenvoedsel-enkalkarmenatuurgebiedenisdanookbijzonderhoog.De
oorzaakhiervan isstikstofrijkedrijfmestvanmestvarkensenpluimvee,
welkeleidttoteensterkeNH3-emissie.Hetisbekenddatdegeproduceerdeengebruiktemesteveneensrijkisaanfosfatenenkalium.Vooral
dedrijfmestafkomstigvanvarkensenpluimveeisrijkaanstikstofen
fosfor,terwijlpluimveemestookgrotehoeveelhedenkaliumbevat
(Janssen,1982).Emissievanstikstofverbindingenafkomstigvanmesten
drijfmestzaldaaromongetwijfeld samengaanmeteenhogerefosfor-en
kaliumemissie,gevolgddooreenhogedepositienabijbrongebieden.
Indefiguren7en8wordendemeetresultatenvanderegenvangers,
alsvermeldintabel2,metbetrekkingtotbemestendecomponentenweergegeven.Hetisduidelijkdatstikstof-enkaliumdepositieviahet
regenwatereenzelfdelijnvertonen.NabijNH3-brongebiedeniszowelde
stikstof-alsdekaliumdepositiehethoogst (resp.52en22kg/ha/jaar);
indeomgevingvanmetdrijfmestbemestecultuurgrondisditcirca
33kgNen13kgK.Dedepositieneemtookhiersterkafnaarmateeen
bosrandalsbufferzonebrederwordt.Voorfosforgeldtdatdeinvloed
vanbio-activiteitenleidttoteenhogeP-depositie inhetPeelgebied,
namelijktussen 1,5en2,8kgP/ha/jaar.
HetblijktdatregionaaldenattedepositievanN,KenPresp.26,8
en2,5kg/ha/jaarbedraagt.Delandelijkegemiddeldewaardenzijnresp.

kg/ha/year
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Figuur7.Nattedepositie (kg/ha/jaar)vanbemestendestoffenopverschillendeplaatseninNH3-brongebieden.
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Figuur B.InvloedvandebreedtevaneenboszônenabijeenNHsemissiebronopdenattedepositie (kg/ha/jaar)vanbemestendestoffen.

19,1à3en0,2kg/ha/jaar (KNMI,1981en 1983).Detotale (nat+
droog)depositievanstikstofkannabijNH3-brpngebiedenoplopentot
circa90à150kgN/ha/jaar.DedrogedepositievanPisvolgensvan
Aalst (1984)vermoedelijk laag zodatplaatselijkdetotaledepositie
minimaal 1,5-2,8kgP/ha/jaaris.Voorkaliumzijnhierovergeengegevensbekend.Ondankshetfeitdatdebemestingdoorkaliumenfosfaat
vanuitdeluchtvergelekenmetdievanstikstofgeringis,zaldeverstoringvanhetmilieudoordezebemestendestoffenaanzienlijkzijn.
BelastingmetzowelN,KalsPheefttotgevolgdatvoordegroeivan
planteneenbeperkendefactorinhetvoedingsstoffenaanbodkanverdwijnen.Hierdoorkunnensnelgroeiendesoorten,zoalsvelegrasachtigen,
zichsterkuitbreidentenkostevandelangzaamgroeiende,persistente
vegetatievandevoedselarmezandgronden (Roelofsetal.,1984;Heil&
Diemont,1983).Hetaquatischemilieuzalopeenvergelijkbaremanier
belastworden,maarookhierzijneutrofiëringsverschijnselenongewenst.
Concluderendkanwordengestelddatdedepositievanbemestendeen
potentieelverzurendeverbindingeninhetPeelgebiedverontrustendhoog
is (zietabel 6). Deoorspronkelijke,karakteristiekevoedsel-enkalkarmemilieusopdezandgrondenwordenhierdoorernstigbedreigd.Vooral
opkorteafstandvanbio-activiteitenblijktdebelastingreeds
rampzaligtezijnvoorhetmilieu.
Deversnipperingvannatuur-enbosgebiedenindePeel,plaatselijke
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concentratiesvanintensieveveehouderijen,endeaanwezigheidvanbioactiviteitenlangsofopkorteafstandvanbos-enheidemilieusleiden
toteenextrabelastingdoordepositievanverzurendeenbemestende
stoffenvanuitdelucht.Deaanwezigheidvaneenbosrandnabijeen
ammoniak-emissiebronleidtplaatselijktoteenverminderingvande
nattedepositievandiversecomponenten,hoeweljuistopdezemanierde
boszôneernstigwordtbelast.

Tabel6.Localeenregionalenattedepositievanbemestendestoffenen
potentieel zuurinNH3-brongebieden.
kg/hai/jiaar

kmol/ha/jaar
potentieel
zuur

N

N

K

P

4.0-6.6

2.0-3.7

28-52

12-22

1.2-2.8

regionaal

3.7

1.9

26

8

2.5

nationaal

2.1

1.3

19

1-3

0.2

locaal

locaal

:nabijkippenmesterijen/ofsterkbemestbouwland;

regionaal:op >2,5kmafstandvanbio-activiteiten;
nationaal:herleid.uitKNMI/RIV.,1981en1983.
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3.3EFFECTENVANZUREENAMMONIUMSULFAATHOUDENDENEERSLAGOPDE
KWALITEITVANHETAQUATISCHEMILIEU
3.3.1.Veranderingenindechemischesamenstellingvanzwakgebufferdewateren
IndeVerenigdeStaten,Canada,Scandinaviëencentraal-Europa
zijntalrijkeoppervlaktewaterenrecentelijkverzuurd (Drabl^s&Tollan,
1980;Johnson,1982;Overreinetal., 1981).VooralinNoorwegenen
Zwedenisdeverzuringsgeschiedenisvanmerenenrivierengoedbestudeerdenblijkendeveranderingeninwaterkwaliteitsterkgecorreleerdte
zijnmetdeneerslagsamenstelling.VoordeNederlandsesituatiezijnde
veranderingenindechemischesamenstellingvanzwakgebufferdeen
voedselarmeoppervlaktewaterennogslechtgedocumenteerd.Erzijnweinig
gegevensbeschikbaaroverdeinterrelatiesvanfysischeenchemische
parametersinverzurendesystemen.Ommeerinzichttekrijgen indeze
problematiekentervoorbereidingvanexperimenteelonderzoek,zijn
gedurende 1983en1984eengrootaantalzwakgebufferdesystemen
(n=187;alkaliniteit i 2meq.1-1)onderzochtopdechemischesamenstellingvanhetwater.Tevensisliteratuur-enarchiefonderzoekverricht
omvandezewaterenchemischedatauithetverledenteverzamelen.
Alleonderzochtewaterenbevindenzichindekalkarmeduinenop
Terschellingofopdemineralezandgrondeninhetzuiden,middenen
oostenvanNederland.Inparagraaf3.1.isalbeschrevendatmetname
dezegebiedengevoeligzijnvoordeverzurendeenbemestendeinvloed
vandehuidigedepositie.Veelonderzochtewaterenwerdenrond1950
gedomineerddoorondergedokenwaterplantenuithetoeverkruidverbond.In
paragraaf4.2.wordtbeschrevendatdezewaterplantenkarakteristiek
zijnvoorzwakgebufferde,voedselarmemilieusenverdwijnenbijverzuringvanhetwaterendebodem.Bovendienzijnineengrootpercentage
vandeonderzochtewatereninhetverledendiversevissoortenenandere
zuurgevoeligeorganismenwaargenomen.
Hetbovenstaandebetekentdathetmerendeelvandeonderzochtewateren
waarschijnlijknietzuurisgeweest.Inhetonderstaandezaleersteen
overzichtwordengegevenvandechemischesamenstellingvandeonderzochtewaterenendecorrelatiesvandiversefysischeenchemische
factorenmetdezuurgraadvanhetwater.Vervolgenswordtmetdiverse
methodenvanHenriksen (1980,1982)enenkelehistorischegegevens
aangetoonddatveelonderzochtewaterencultureelverzuurdzijnof
aanbuffercapaciteitverlorenhebben.
Inparagraaf3.3.2.zalmiddelsberegeningsexperimentenbewezenworden
datdehuidigeneerslaginzwakgebufferdevenmilieusdaadwerkelijk
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resulteertinextremewaterverzuringenstikstofverrijking.
Vooreenuitvoerigebeschrijvingvanhetvoornoemdeveldonderzoekende
monster-enanalysemethodenwordtverwezennaarKersten (1984).
Infiguur 9 wordtderelatievefrequentieverdelingvandegemiddeldezuurgraadenalkaliniteitvoordeonderzochtewateren (n=187)
gegeven.Defrequentieverdelingvoordegemiddeldezuurgraadvande
waterenvertoonttweepieken,namelijkvoorpH-waardentussen3,5-4,0
en7,0-7,5.Omdatdealkaliniteitofbuffercapaciteitvaneenhelder
watervooreengrootdeelbepaaldwordtdoor (bi)carbonaationen,levert
detitratiecurvevoorbicarbonaat (ziefiguur1,paragraaf3.1.)een
sluitendeverklaringvoordebimodialeverdelingvandezuurgraadin
zwakgebufferdesystemen.Opmerkelijk is,datbijna90%vandewateren
zuur (pH<7)is,terwijl s 30%vandewatereneengemiddeldepHtussen
3,5-4,0bezitendusextreemverzuurdis.Intotaalheeftbijna70%
vandewatereneenalkaliniteittussen0-0,1meq.11 .Ongeveer50%
vandeonderzochtewaterenheeftgeenalkaliniteitmeerenheeftdus
eengemiddeldepHlagerdan4,2.Ongeveer20%heeftnogeengeringe
alkaliniteit (ä0,1meq.1 -1 ).Inparagraaf3.1.isbeschrevendatverzurendedepositieindezesystemengrotefluctuatiesindezuurgraad
veroorzaakt,hetgeenbetekentdatdezesystemenineensoortovergangsfasevanzwakgebufferdnaarextreemverzuurdzijn.Inslechts30%van
dewatereniseenalkaliniteittussen0,1 -2,0meq.1- gemeten.Deze
waterentolererenweliswaarenigeverzurendedepositie,maarinhet
onderstaandezalwordenaangetoonddatookdezewaterenbuffercapaciteitverliezenennaverloopvantijdverzuren.
Figuur10illustreertdegemiddeldeprocentueleverdelingvande
belangrijksteionenvoorwaterenuitdriepH-klassen.Indebasische
wateren (klasse3)iscalciumhetbelangrijkstekation,maarleverenook
magnesiumennatriumeenbelangrijkebijdrageindetotalesomvande
kationen. (Bi)carbonaat,sulfaatenchloridezijndebelangrijkste
anioneninwaterenmeteenpHï7,0.Inzwakzuresystemen (klasse2)
zijnsulfaatencalciumhetbelangrijksteanionenkation.Tenopzichte
vandebasischewaterenisdeprocentueleverdelingvandeionenenigszinsveranderd.Deextreemzureofverzuurdewateren (pHS4,5,klasse1)
wordengekarakteriseerddooreensterkedominantievansulfaat,terwijl
hetgemiddeldeprocentueleaandeelvanchloridevrijwelgelijkisgeblevenendatvanbicarbonaatsterkafgenomen.Eerderisalopgemerkt
dathetmerendeelvandezewaterengeenbicarbonaatmeerbezitten.

-29-

60
50
(.0
30
20
10
0

i i u

0.2

QM

atn.
2.0

0.6 0.8 1.0

Alk.meq. •-1
Figuur 9.Derelatieveverdeling (%) vandegemiddeldezuurgraad (pH)
enalkaliniteit (Alk.)voor 187zwakgebufferdewateren (Alk. £ 2meq.1")
overdeperiodejanuari1983-mei1984.

Deprocentueleverdelingvandekationenvertoontindeextreemzure
waterengroteverschillentenopzichtevandeoverigezwakgebufferde
wateren.Natriumdomineertindezewateren,terwijlookhetaandeelvan
waterstofionenenaluminiumrelatiefhoogis.Vangenechtenetal.(1981)
gevenvooreenaantalbasische,zwakensterkzurevennenindeBelgische
Kempeneenvergelijkbarerelatieveverdelingvandeionen.
Intabel 7 wordteenoverzichtgegevenvandegemiddeldewaarden
vanenkelefysischeenchemischeparametersvoorwaterenuitdriepHklassen.Veelparametersvertonengrotestandaardafwijkingenomdatde
waterenuitéénbepaaldeklassenogeenredelijkeheterogeniteitkunnen
vertonen.Tochkanmetbehulpvandegegevensintabel7eenredelijke
indrukwordenverkregenvandeabsoluteverschillentussendewateren
uitdeverschillendepH-klassen.Omnategaanwelkeparameterssignificantgecorreleerdzijnaandezuurgraadvanhetwater,zijnvooralle
onderzochtefactorendeSpearmanrangcorrelatie-coëfficiëntenberekend
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Figuur 10.Degemiddeldeprocentueleverdelingvandebelangrijkekationenenanionenindriecategorieënwaterenmetverschillendezuurgraad.
Klasse 1:pH;£4,5;klasse2:4,5 <pH<7;klasse3:pHà7,0.
(zietabel10).Eensignificantpositievecorrelatietusseneenbepaalde
parameterendezuurgraad (pH)vanhetwaterbetekentdatdepuntenwolk
significant stijgendis.Indiendeonderzochtewatereneenverzuringsgradiëntweerspiegelen,betekentditdatdebetreffendeparameterafneemtbijverzuring.Indien een parametereennegatievecorrelatie
vertoont,isjuistsprakevanhetomgekeerde.Deparameterneemtdantoe
bijdalendepH.
Tabel8toontdatparameterszoalsdealkaliniteit (Alk.),hetelectrisch
geleidendvermogen (ECl80 -gecorrigeerdvoortemperatuur,EC igc>cgecorrigeerdvoorpHentemperatuur),sommigevoedings-enopgeloste
organischestoffen (DOC,DOP,DON),enkeleanionenenkationen,de
troebelheid (Turb.)enhetasvrij-drooggewichtvanhetseston (AFDW)een
significantpositievecorrelatievertonenmetdepHvanhetwater.
Enkelefactorenzoalsdeaciditeit (Acid.),ammoniumensommige (zware)
metalenvertoneneensignificantnegatievecorrelatie.Slechtsenkele
parametersbezitteneenverdelingoverdewaterendieonafhankelijkis
vandezuurgraad.
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Tabel7.Degemiddeldewaardenmetstandaardafwijkingvoorfysischeen
chemischeparametersvanzwakgebufferdewaterenuitdriepH-klassen
overdeperiodejanuari1983-mei1984.
1
PH 54,5

pH

2
4,5<pH<7,0

3
pHä7,0

(n =98)

(n=61)

(n=28)

3,9 ±0,3

5,6±0,8

7,8±0,8

Alkaliniteit

meq.1

0,006 ±0,019

0,166±0,170

0,787+0,445

Aciditeit

meq.1

0,036 ±0,378

0,153±0,093

0,064±0,106

EGVH+a
18°C
EKationen

yS.cm

50 ±58

110±67

214±112

meq.1

l

971 ±507

1352±907

2894±1795

EAnionen

meq.1

1

797 ±559

1326±911

2769±1455

NO2"

ymol.11

0,8 ±0,5

1,8±1,1

3,6±4,0

30 ±111

39±185

161±417

1

N0 3 "

ymol.1

NH^+

ymol.11

74 ±68

73±80

22±30

ymol.11

0,8 ±3,0

1,8±4,3

1,1±1,0

POu

3-

+

ymol.1

52 ±24

125±117

182±121

Cl"

ymol.1x

277 ±126

475±319

889±553

SCH2-

ymol.l-1

K

1

257 ±223

345±271

463±366

2
+

1

ymol.1

92 ±89

243±243

589±402

Mg+2

ymol.11

75 ±59

136±115

331±302

+

1

233 ±96

398±311

916±826

13±23

13±13

Ca

Na

si-

ymol.1
+

Mn2+
Fe

3+

Al

3+

Cd
Pb

Turbiditeit

1

ymol.I"

5 ±10

ymol.ï~x

4 ±4

3±3

2±1

-1

10 ±7

9±7

8±6

-1

ymol.l

27 ±74

9±7

5±5

-1

7 ±6

3±4

2±1

1

14 ±14

28±39

27±44

4,4±3,5

11±10

16±14

ymol.l

nmol.1

nmol.r

PPM
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Tabel8.DeSpearmanrangcorrelatie-coëfficiëntenvangemiddelde
fysischeenchemischeparametersmetdezuurgraad (pH)vanhetwater
(n=187).
Alk.

0.939* N0 2 ~ 0.620* SOi»2"0.265* Fe 2 + -0.065 Turb.

Acid. -0.695* N0 3 " 0.003 Cl" 0.682* Mn +
+

ECie°c 0.262* mk
EC

i8°r °'

PCV
t-P
DOP

758

*

t-N

-0.265* Na+
0.025 K

0.429* DON

0.251* Ca

0.241* DIN -0.113
0.256* DOC

+

Mg

2+
2+

0.511* Al

0.600*

-0.285* 0 2
3+

0.156

-0.584* DW

0.335*

0.638* Cd

-0.574* AFDW

0.585* Pb

-0.001 Chl-a
2

0.310*
0.144
_

0.538* ZKat. 0.404* SOi» -/Cl -0.328*

4

0.422* Si * 0.525* EAn. 0.594* Phae.

-0.020

*P<0.05

Debeidetabellenillustrerendatbijverzuringeensterkeafname
indealkaliniteitofbuffercapaciteitoptreedt.Dealkaliniteitwordt
innietverzuurdesystemenvoornamelijkbepaalddoorhet (bi)carbonaatgehaltevanhetwater.
H+-ionenwelkeviadeneerslagof (bio-)chemischeprocessen inhet
oppervlaktewaterterechtkomen,kunnendoorhet (bi)carbonaatgeneutraliseerdworden (zieparagraaf 3.1.).HierbijvindtproductievanC02
plaats.InsystemenmetkalkhoudendebodemkunnencarbonateninoplossinggaaneneveneenseenverhogingvandeC02-concentratieinhet
(interstitiële)waterveroorzaken.Desterkeafnameinalkaliniteiten
detoenamevandeC02-concentratiegaanuiteraardgepaardmeteensterke
toenamevandeaciditeitvanhetwater.Tabel7toontdatmetnamein
deovergangswateren (klasse2)deaciditeitextreemhoogis.Indienals
gevolgvanwaterverzuringalle (bi)carbonaatenkalkisverdwenen,zal
anorganischekoolstoflimitatieoptreden.Duidelijk isdatdezuurgraad
vanhetwatereengroteinvloedheeftopdekoolzuurhuishoudingvande
zwakgebufferdewateren.Vooraldeverandering indekoolzuurhuishouding
vanverzurendesystemenblijkteengroteinvloedtehebbenopdevegetatie-ontwikkeling (zieparagraaf 4.2.).
Detroebelheid (Turb.)vanhetwaterneemtafbijverzuring.
Extreemzurewaterenopmineralezandbodemszijnoverhetalgemeenkraakhelder.DepositievecorrelatievanhetAFDWvanhetsestonmetdepH
toontdatdeafnameintroebelheidwaarschijnlijkveroorzaaktwordtdoor
eenafnameindebiomassavanhetplanktonen/ofparticulaireorganische
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materiaal.Hieropzaluitvoerigwordeningegaaninparagraaf4.1.
H+
Hetelectrischgeleidendvermogen (ECi8°cofECi8°c)i s i n extreem
zurewaterenmeestalaanzienlijk lagerdaninovergangs-enbasische
wateren.Tabel7en8tonendatditeveneensgeldtvoordetotalesom
vananionenenkationen.Inklasse1isdezesomeenfactor3lagerdan
inklasse3.Hiervoorzijntweeverklaringentegeven.Allereerstkunnen
systemenmeteenlaagelectrischgeleidendvermogeneerderensneller
verzuren.Eenlaagelectrischgeleidendvermogenoflagekationenconcentratiegaatimmersgepaardmeteenlagerebuffercapaciteit (Henriksen,
1980en 1982).Verderkanhetelectrischgeleidendvermogenookafnemen
tijdenshetverzuringsproces.Metnameinwaterenwaarinhetveenmos
(Sphagnum) gaatdomineren,neemtalsgevolgvaneensterkekationuitwisselingvandezeplantdetotaleionenconcentratie sterkafendaaltde
pHvanwaterverder.Deconcentratiesvannitraat,sulfaat,chloride,
natrium,kalium,calcium,magnesiumensiliciumblijkensignificant
positiefgecorreleerdtezijnmetdezuurgraadvanhetwater.Hetis
derhalveaannemelijkdathetlageelectrischgeleidendvermogenvan
verzuurdesystemeneengevolgisvaneenafnameindeconcentratievan
dezeparameters.
Deconcentratiesvan (zware)metalenzoalsaluminiumencadmium
kunneninextreemverzuurdewaterenvelekerenhogerliggendaninde
overigewateren.Ookhetmangaangehaltevanhetwaterneemtsignificant
toebijverzuring.Voorijzerenloodzijngeensignificantecorrelatiesgevondenmetdezuurgraadvanhetwater.Depuntenwolkenvooraluminium,cadmiumenloodzijnweergegeveninfiguur11.Inzurewateren
kaneenmobilisatievan (zware)metalenvanuithetsedimentofde
directeomgevingoptreden.Ditiseveneensonderexperimenteleomstandighedenhetgeval (zieparagraaf 3.3.3.). (Zware)metalenfungerenin
verzuurdesystemen (pH é 4,5)alsbufferstof.Daardoorisdezuurgraad
indezewaterenoverhetalgemeenvrijconstant.
InvergelijkingmetScandinaviëenNoord-Amerikazijndealuminiumencadmiumconcentratiesinverzuurdewaterenvanonslandextreemhoog
(zieDrablçzis&Tollan,1980).Deextreemhogealuminiumconcentraties
komenechtergoedovereenmetwaardenwelkezijnvermeldvoorverzuurde
vennenindeBelgischeKempen (zieVangenechten&Vanderborght,1980).
Eenverhogingvan (zware)metalenconcentraties inhetwaterheeftonder
anderevergaandeconsequentiesvoordeoverlevingvanvisseneneieren
enlarvenvanamfibieën (zieparagraaf4.5.,Bloemendaal,1983;vander
Velden,1984).
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Figuur 11. Degemiddelde aluminium-,cadmium-enloodconcentraties
vooreenaantalzwakgebufferdewaterenmetverschillendezuurgraad.

Deabsolutesulfaatconcentraties zijninverzuurdesystemen (klasse
1en2)lagerdanindebasischewateren (klasse 3). Indelaatstgenoemdesystemenvindtvaakeengroteinputaansulfaatplaatsviahet
inlaat-en/ofgrondwater.Indiendesulfaatconcentratiemetdievan
andereionen,zoalschloride,vergelekenwordt,blijktdatbijverzuring
eensterkedominantievansulfaatoptreedt (ziefiguur10).
Waarschijnlijk isdit"sulfaatoverschot"vanverzuurdewatereneen
directgevolgvandehogezwavelhoudendedepositie.Hetisechterniet
uitgeslotendatveranderingen indesulfaatreductieensulfide-oxydatie
eenbijdragekunnenlevereninhet"sulfaatoverschot".
Watbetreftdevoedingsstoffenkanvermeldwordendatinverzuurde
systemenNHi»+dedominanteN-bronvormt.Deammoniumconcentratiekan
bijverzuringvanhetwatersignificanttoenemen.Degemiddeldenitraatennitrietconcentratieszijnlaaginverzuurdesystemen,echteralleen
voornitrietiseensignificantepositievecorrelatiemetdezuurgraad
vanhetwatergevonden.Deammoniumconcentratievertoonteensterk
negatievecorrelatiemetdepH.Inparagraaf3.3.2.en3.3.3.wordtbeschrevendatnitrificatievanammoniumresulteertineenverdergaande
verzuringvanzwakgebufferdewateren.Inextreemzuurwatertreedteen
remmingvande (de)nitrificatieprocessenopenkanammoniumgaan
accumuleren.Inparagraaf3.2.isreeds vermeld,datinNederland
zowellandelijkalsregionaaleenhogeammoniumdepositieiswaargenomen.
VoorhetRouwkuilenven (zieparagraaf3.3.4.)isaangetoonddateenhoge

1, • 1
10pH
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stikstofdepositiedaadwerkelijkresulteertinhogeammoniumgehaltes
vanhetwater.
Hetfosfaatgehaltevanhetwaterissignificantpositiefgecorreleerd
metdezuurgraad,hetgeenbetekentdatverzuurdesystemenoverhet
algemeenlagerefosfaatconcentratieshebbendanniet-verzuurdewateren.
Kolomexperimentenhebbenaangetoonddatalsgevolgvanwaterverzuring
groteveranderingenoptredeninde P-huishoudingendatdefosfaatconcentratie inhet (interstitiële)waterdaadwerkelijkafneemt(zie
paragraaf 3.3.3.).Hiermeezijnaanvullendebewijzengeleverdvoorde
oligotrofiëringstheorievanGrahnetal. (1974).Dezeauteursvermelden
eveneensdatwaterverzuringresulteertineenafnamevandefosfaatconcentratieinhetwater.Hendreyetal.(1980)beschrijvendatmet
namedehogemetaalconcentraties inhetwatervanverzuurdesystemen
resulterenineenverhoogdeprecipitatievanfosfaat.Ookveranderingen
indevoedingsstoffenkringloopkunnenresulterenineenverminderde
beschikbaarheidoverfosfaat.Tabel8toontimmersdathetDOP,DONen
DOCsignificantpositiefgecorreleerdzijnaandezuurgraadvanhet
water.Ditbetekentdatdeconcentratievanhetopgelosteorganische
fosfor,-stikstofen-koolstofafneemtbijverzuring.Dezeafnames
gevenindicatiesvooreenverminderdeafbraakvanorganischmateriaal.
Aanvullendveld-enlaboratoriumonderzoekheeftuitgewezendatalsgevolgvanwaterverzuringinderdaadgroteveranderingenoptredeninde
afbraakvanplantemateriaal.Hiertoezijnlitterbagsmetdrijfbladeren
vandewittewaterlelie (Nymphaea alba) geïncubeerdineentweetal
waterenmetverschillendepHenalkaliniteit.Vooreenbeschrijvingvan
delitterbagmethodewordtverwezennaarBroeketal.(1982).Figuur12
illustreertdatdedecompositiesnelheid ineenverzuurdsysteemlaagis.
Metbehulpvanverdergaandlaboratoriumonderzoek isaangetoonddatzowel
depHenalkaliniteitvanhetmediumalsde (bio)chemischesamenstelling
vanhetplantemateriaalbepalendzijnvoordedecompositiesnelheid.Het
sulfaat-,nitraat-enfosfaatgehaltevanhetincubatiemediumblijkt
nauwelijksvaninvloedtezijnopdeafbraaksnelheidvan N.

alba.

Figuur 13toontdatnaeen incubatie van28dageninvitrobijlagepH
nogongeveertweekeerzoveelplantemateriaalaanwezigisalsinde
mediamethogerepH.Eenzelfdetendensiswaargenomenbijlagebicarbonaatconcentratiesvan het incubatiemedium.Vooreenuitvoerige
beschrijvingvanditonderzoekendechemischekarakterisatievanhet
overblijvendeorganischemateriaalwordtverwezennaarBroeketal.
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(1985).Inparagraaf3.3.3.wordtbeschrevendatbijkolomexperimenten
ookdeafbraaksnelheidvangedroogdplantemateriaal (Juncus

bulbosus)

indebodemsterkafneemtbijverzuring.Hendrey (1982)enOverreinet
al. (1981)vermeldendatdeafnameindecompositiesnelheidbijverzuring
waarschijnlijkeengevolgisvaneenverminderdebacteriëleafbraak.
Inzuremilieusvindtvoornamelijkdecompositiedoorschimmelsplaats.
% AFDW
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Figuur12.Deprocentuelegewichtsafnamevandecompositerende N. albadrijfbladerengeïncubeerdondernatuurlijkeomstandigheden (AFDWasvrijdrooggewicht).

LABORATORY EXPERIMENT

28 Days
Figuur 13.Deprocentuelegewichtsafnamevandecompositerende N. albadrijfbladerengeïncubeerdonderlaboratoriumomstandigheden (DWdrooggewicht).
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Uiteraardheefteensterkeafnameindecompositiesnelheidnietalleen
eengroteinvloedopdemineralisatieenvoedingsstoffenkringloop.In
verzuurdesystemenvindtookeensterkeophopingvanorganischmateriaalplaats.Metnameinwaterenwelkegelegenzijninbosachtigeomgevingkantengevolgevandegroteinputvanterrestrischmateriaaleen
dikkesapropeliumlaagontstaan.Inparagraaf3.3.4.wordtbeschreven
datdeaanwezigheidvanorganischmateriaalintijdelijkdroogvallende
systemeneengroteinvloedkanhebbenopdewaterkwaliteitenzuurgraad
vanaquatischeoecosystemen.
Uithetbovenstaandeblijktdatalsgevolgvanwaterverzuring
groteveranderingenkunnenoptredenindefysischeenchemischeparameters.Dezeveranderingenhebbenuiteraardvergaandegevolgenvoorde
floraenfaunavandezeoecosystemen.

Recente verzuring van

oppervlaktewater

Eerderisalopgemerktdatvoor 1950inveelzwakgebufferdewaterenzuurgevoeligeorganismenzijnwaargenomen.Hetverdwijnenofde
achteruitgangvandezeorganismenlevertuiteraardindirectebewijzen
voorverzuringvanoppervlaktewater.Metnamedeverschuivingenindiatomeeënspectra (vanDametal.,1980en 1981),deveranderingenin
waterplantengemeenschappen (Roelofs,1983;Roelofsetal.,1984)enhet
verdwijnenvanvispopulaties (zieparagraaf4.4.)gevenvoordeNederlandsesituatiegoedeindicatiesvoorrecenteverzuringvanaquatische
milieus.Inhetonderstaandewordtnumiddelsminofmeerdirecte
methodenaangetoonddatveelzwakgebufferdeaquatischeoecosystemen
daadwerkelijkverzuurdzijn.
Omnategaanofgedurendedelaatstedecenniaveranderingenzijn
opgetredenindechemischesamenstellingvanzwakgebufferdewateren,
isarchief-enliteratuuronderzoekverricht (Kersten,1984).Infiguur
14wordentijdreeksenvandezuurgraadenalkaliniteitgeïllustreerd
vooreenvenindebuurtvanOisterwijkeneenduinpiasopTerschelling.
VanDam&Beljaars (1984)gevensoortgelijketijdreeksenvoorde
Gerritsfles (Kootwijk),hetAchtersteChoorven (Oisterwijk)eneenplas
bijKliplo.Kersten (1984)geeftvoortalrijkeanderesystemeneen
overzichtvandeveranderingeninpH,alkaliniteitenoverigechemische
parameters.Veeltijdreeksentonendatgedurendedelaatstedecennia
eensterkeafnameinalkaliniteitenzuurgraadheeftplaatsgevonden.
Mendientechterbijdeinterpretatievandezetijdreeksenenchemische
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datadenodigevoorzichtigheidtehanteren.Veeloudeanalysemethoden
zijnonnauwkeurigenrelatiefongevoelig.DebepalingenvanpHen
alkaliniteitzijnbijvoorbeeldvoor 1960vaakcolorimetrischuitgevoerd
endaarominiedergevalonbetrouwbaarvoorhumeuzewateren.Bovendien
isbijhetopstellenvandetijdreeksengeenrekeninggehoudenmethet
aantalwaarnemingen,jaar-enseizoensvariatiesennatuurlijkefluctuatiesbinnenhetsysteem.Opmerkelijkisechterdatdebovengenoemde
trendsookwaarneembaarzijnindatasetswelkebetrekkinghebbenopvergelijkbaremonster-enanalysemethoden.
Sinds1978wordtdoormedewerkersvanhetLaboratoriumvoorAquatische
Oecologieinveelzwakgebufferdewaterenroutine-onderzoekverricht.
Momenteelwordendiversestatistischebewerkingentoegepastopfysische
enchemischedatawelkeverzameldzijnindeperiode 1978-1984.
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\
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Figuur 14.Detijdreeksenvoordezuurgraad (pH)enalkaliniteit (Alk.)
vaneenveninNoord-BrabanteneenduinpiasopTerschelling.
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Deresultatenhiervanzijnopkortetermijnbeschikbaarenzullenwellichteenbeterinzichtgevenindeverzuringsgeschiedenisvaneen
aantalwateren.Voortalrijkelaagalkalienewaterenstaanechtergeen
historischegegevensterbeschikking.Ookdezesystemenkunnenalkaliniteitverlorenhebbenendusverzuurdzijn,terwijldatnognietwaarneembaarisaandezuurgraadvanhetwater.Henriksen (1979)heeft
daaromeeneenvoudigemethodeontwikkeldomonderscheidtemakentussen
"verzuurde"enrelatiefongestoordewateren.Dezeauteurgaatervan
uitdatinnietverzuurdesystemenhet (bi)carbonaatbijbenaderingin
equivalentehoeveelhedenaanwezig isalsdesomvancalciumenmagnesium.
Omdatdecalcium/magnesium-ratiorelatiefconstantisendepHeen
sterkecorrelatievertoontmetdealkaliniteitenaciditeit,gevengrafiekenvandepHtegendecalciumconcentratieeengoedescheidingtussen
"verzuurde"enrelatiefongestoordewateren.Henriksen (1979)beschrijft
datbijnaallepH-calciumwaardenvoorrelatiefongestoordemerenin
noord-westNoorwegenondereenempirischelijnliggenendievanhet
zuidenjuisterboven.Inzuid-Noorwegenisdepotentiëleverzurende
depositiehoogenzijnveelmerenverzuurdendevispopulatiesverdwenen.
Toepassingvandezemethodeopdatavoormereninzuid-westZwedenen
SierraNevada (California) blijkt totgoederesultatenteleiden.
DepuntenwolkvandecalciumconcentratietegendepHvoorzwakgebufferdewateren (n=187)inNederlandisweergegeveninfiguur15.
Ongeveer96%vandezewaterenligtbovendeempirischecurvevan
Henriksenenisduswaarschijnlijk "verzuurd".Ditbetekentdusdat
bijnaallezwakgebufferdewatereneenlagerepHhebbendanhetcalciumÂ.i- "ir \

gehalte doet vermoeden.
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Figuur 15.Derelatietussendecalciumconcentratieendezuurgraad (pH)
vanhetwater.
EmpirischecurvevanHenriksen (1979).
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Figuur16toontderelatietussendealkaliniteit (HC03~enC032~)en
decalciumconcentratievoordeonderzochtezwakgebufferdewateren
(N=187)inNederland.IndezefiguurwordentevensregressievergelijkingengegevenvoorrelatiefongestoordewatereninNoorwegenen
Canada (Henriksen,1979)enzwakzuretotbasischewaterenindeBelgischeKempen (Vangenechten,1980).ZoweldeBelgischealsdezwak
gebufferdewatereninNederlandvertoneneengrotedeficiëntieinalkaliniteit.Ookderelatieflagealkaliniteitinverhoudingtotdecalciumconcentratiegeeftduidelijkeindicatiesvoorverzuringvanoppervlaktewateren.

Alkalinity ( H C 0 , * C 0 , ) (m»quW./I)

Calcium (m»qulv./l)

Figuur 16.Derelatietussendealkaliniteitendecalciumconcentratie
voorzwakgebufferdewatereninNederland ([Alk.~]=0,44 [ca],n=187,
r=0,803enp<0,001),
59nietverzuurdeoligotrofemereninhetnoordenvanNoorwegen
([Alk.]=1,32[ca]-0,029)*,
98mereninCanada ([Alk.]=1,42r c a ]_ 0,032)*en
zwakzuretotbasischewaterenindeBelgischeKempen
([Alk.]=1,13[Ca]-0,23)**.
* zieHenriksen (1979)
**zieVangenechten (1980)
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Henriksen (1979,1980en1982)definieertdematevanverzuring
vanoppervlaktewater (Ac)alshetverschiltussendeoorspronkelijke
alkaliniteit (Alk)endehuidigealkaliniteit (Alk^):
Ac=Alk -Alk,. (1)
o
t
VoorextreemzurewaterendientmenAlk indebovenstaandevergelijking
tevervangendoordenegatievewaardevandeconcentratieaansterke
zuren (negatievealkaliniteit).Indiengeenhistorischegegevensbeschikbaarzijn,kanAlk berekendwordenmetbehulpvandenon-mariene
calcium-enmagnesiumconcentratie.Henriksen (1980en1981)maaktdaarbijgebruikvaneenregressievergelijkingwelkegebaseerdisopdata
van 13relatiefongestoordegebiedeninCanada,Noorwegen,Zwedenende
VerenigdeStaten.
Alk =0,93[ca*+Mg*]-14,5,r=0,99,inyeq.l-1.

(2)

Metbehulpvanvergelijking (1)en (2)kandematevanverzuringberekendwordenvanuitdeconcentratiesvancalcium,magnesiumenchloride
(i.v.m.correctievoorzeezouten)endehuidigealkaliniteit.Bijdeze
methodewordtgeenrekeninggehoudenmeteventueleveranderingeninde
calcium-enmagnes.iumconcentratiesgedurendehetverzuringsproces.
Theoretischgezienzaleentoenameindeconcentratiesvandezeionen
echtergepaardgaanmeteenequivalentetoenamevandealkaliniteit.
Intabel9wordendegemiddeldeAlk-enAc-waardengegevenvooreen
drietalcategorieënzwakgebufferdewaterenmetverschillendezuurgraad.
Opmerkelijk isdattoepassingvanderegressievergelijkingopNederlandsewaterenbijallepH-klassenresulteertineenafnamevande
alkaliniteit.Hetverliesvandealkaliniteitvertoonteensignificant
positieveSpearmanrangcorrelatiemetdepH (n=187,p<0,001).
DeAc-waardeneemtdussignificanttoemetstijgendepH.Dezwakzure
totbasischesystemenhebbenuiteraardeenhogereoorspronkelijke
alkaliniteitdandeextreemzurewaterenenkunnendaaromookeen
groterverliesinalkaliniteitvertonen.
Figuur 17toontdathetverliesvanalkaliniteit (Ac)duidelijk
gecorreleerdisaanhetsulfaatoverschot (non-mariensulfaat;QsOi+2]*)
Hetverliesinalkaliniteitwordtvrijwelvollediggecompenseerddoor
hetsulfaat-overschot.Eentoenameindenon-marienesulfaatconcentratie
vanhetwatergeeftindicatiesvoorverzuringalsgevolgvansulfaathoudendeneerslag.Eerderisechteropgemerktdatookveranderingenin
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Tabel9.Degemiddeldewaardenvoordeoorspronkelijkealkaliniteit
(Alk) ,huidigealkaliniteit (Alk)enmatevanverzuringinrelatie
o
t
totdezuurgraadvanhetwater.
klasse1
pHS4.5
(n=98)

klasse2
4.5 <pH<7
(n=61)

klasse3
pH >7
(n=28)

Alk (inmeq.1 ) -1)

0.006

0.166

0.787

Alk (inmeq.1-1)

0.235

0.581

1.506

(inmeq.1-1)

0.227

0.372

0.718

Ac

desulfaatreductieofsulfide-oxydatieprocessen eenbijdragekunnen
leverenaanhetsulfaat-overschot.Deregressielijnenvoorhetverlies
aanalkaliniteit (Ac)tegenhetsulfaat-overschotlooptnietparallel
aandey=xlijnenheefteenkleinererichtingscoëfficiënt.InNoorwegenkomtdezeregressielijnnaaftrekvaneenconstantehoeveelheid
sulfaat (20yeq.1-)volledigovereenmetdey=xlijn (Henriksen,
1982).DitbetekentdatinNederlandintegenstellingtotScandinavië
hetverliesaanalkaliniteitnietvolledigveroorzaaktwordtdoorsulfaathoudendeneerslag.Inonslandkunnendusookandereverzuringsbronnennogeenredelijke bijdrageleverenindeafnamevandealkaliniteit.

Figuur 17.Derelatietussenhetverliesinalkaliniteit (Ac)enhet
sulfaat-overschot \jS0k ~3**:pH £4,5; A:4,5 <pH<7; Q:pHä7.
Ac=0,66[sOi»2-^*-0,044, n=182, p <0,001, r=0,765.
^SOi»- J*gecorrigeerdvoorzeezouteneninmeq.1 -1 .
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Henriksen (1980,1982)heefteenempirischmodelopgezetwaarmee
voorspellingengemaaktkunnenwordenvoorhetverzuringsstadiumvan
aquatischeoecosystemeninrelatietotdenon-marienesulfaatconcentratiein (ofdezuurgraadvan)deneerslag (ziefiguur 18a).Metbehulp
vanditmodelkunnenwaterenindriecategorieëngescheidenworden,
namelijkzuresystemen,overgangswaterenenbicarbonaathoudendewateren.
DeregressielijnenpH5,3enpH4,7zijnberekendvooreengrootaantal
watereninNoorwegenmetpH-waardentussenrespectievelijk 5,2-5,4en
4,6 -4,8.IndienhetHenriksen-modelgebruiktwordtvoordevoorspellingvanhetverzuringsstadiumvanzwakgebufferdewatereninNederland
blijktditinruim70%vandegevallenovereentekomenmetdegemeten
pH-waarden (ziefiguur 18b).Alleenbijovergangswaterenwordenvaak
verschillengevondentussendevoorspeldeengemetenpH-waarde.
Overreinetal.(1981)vermeldendathetHenriksen-modelookinandere
delenvandewereld (o.a.CanadaenSchotland)toteenhoogpercentage
juistevoorspellingenleidt.
Infiguur 18awordtdewerkingvanhetmodelgeïllustreerdvooreen
watermeteensulfaat-encalciumoverschotvanrespectievelijk
50ueq.1- en30yeq.1".VolgenshetHenriksen-diagramisditsysteem
eenbicarbonaathoudendwater.Indiendetransformatievandeabscisnaar
eenandereschaalcorrectis,ontvangtditsysteemeenneerslagmeteen
gemiddeldepHvan4,7.Wanneernugeensignificanteveranderingen inde
calciumconcentratieoptredenzalditwaterindeovergangsfasekomen
indiendepHvandeneerslagdaalttot4,5enextreemverzurenbijeen
pHvan4,3.HetHenriksen-diagramgeeftuiteraardgeeninformatieover
hettijdsbestekwaarinzichhetverzuringsprocesvolstrekt.Bovendien
kunnenproblemenoptredenindiendecalcium-enmagnesiumconcentraties
veranderentijdenshetverzuringsproces.Figuur 18atoontdatdebovengenoemdepH-waardenvandeneerslaglagermoetenzijnindiendecalciumconcentratievanhetwaterbijverzuringtoeneemt.Indienhetverzuringsprocesreversibelis,kanhetmodeleveneensgebruiktwordenom
teberekenenbijwelkepotentiëleverzurendedepositieherstelvan
systemenkanoptreden.Henriksen (1980)beschrijftdatinzuidNoorwegen
hetjaargemiddeldevoordepHvandeneerslag4,2 -4,3bedraagt.In
dergelijkegebiedenkunnenalleextreemverzuurdewaterenmetcalciumconcentratiesgroterdan25yeq.1" weerverandereninbicarbonaathoudendemeren,indiendegemiddeldepHvandeneerslagtoeneemttot
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Figuur 18a.Eendiagramvoordevoorspellingvandezuurgraadvaneen
watermetbehulpvandenon-marienecalcium-enmagnesiumconcentratie
(ofalleendenon-marienecalciumconcentratie)endenon-marienesulfaatconcentratie.Deschaalvoordenon-marienesulfaatconcentratiein
hetwaterkangetransformeerdwordennaardenon-marienesulfaatconcentratieindeneerslagofdezuurgraadvandeneerslagomdattussendeze
parameterseensterkecorrelatiebestaat.
Henriksen (1982)geeftdevolgenderegressievergelijkingen (inyeq.1 -1 ):
[S0i»2-~j*water=-19+1,9|j30i*2~J*neerslag, r
2

0,84,

+

[SO* "]*neerslag=-2,7+1,37 [ H ]neerslag, r=0,89.
Combinatievandezevergelijkingengeeft:
[ H + ]neerslag=9+0,38[sOt,2-]*
Figuur 18b.Derelatietussendesomvannon-marienecalcium-enmagnesiumconcentratie (meq.1-1)endenon-marienesulfaatconcentratie (meq.1-1]
voor187zwakgebufferdewatereninNederland.Deverschillendesymbolen
illustrerendegemiddeldepH-waardenvandeonderzochtewateren.
•:pH>5,3; A:4,7SpHS5,3; *:pH<4,7.

3.2

iso t 2 -i'
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eenwaardevan4,7.HiertoezaldeH + -enSOi»2"-concentratieinde
neerslagmet60-70%gereduceerdmoetenworden.Indiendeconcentratie
vancalciumtoeneemtbijverzuringzaldezebijomkeringvanhetproces
weermoetenafnemen.DitbetekentdatdereductievandeH + -en SOi+2~concentratie indeneerslag indergelijkegevallenzelfsgroterdan70%
moetzijn.MendienterechterrekeningmeetehoudendatregressievergelijkingenvoordetransformatievandeabscisnaareenpH-of
[]S0i|J~J*-schaalvoordeneerslagpergebiedkanverschillen.Dezetransformatieisimmersafhankelijkvanderatiostussendrogeennattedepositie,tussennitraat,ammoniumensulfaat,entussenevapotranspiratie
.enhoeveelheidneerslag.Momenteelwordtvoordiversegebiedendechemischesamenstellingvandeneerslagenoppervlaktewaterenbepaald.Met
behulpvandezegegevenszaleensoortgelijkmodelgeconstrueerdworden
dattoepasselijk isvoordeNederlandsesituatie.
Roelofs (1983)onderzocht69zwakgebufferdewatereninNederland
enconstateerdedat77%vandewaterenverzuurdwas.Alleonderzochte
waterenwerdenna 1950noggedomineerddoorwaterplantenuithetoeverkruidverbond.Indiendewatereninkalkhoudendeduingebiedennietworden
meegerekendishetverzuringspercentageaanzienlijkhoger (Roelofs,
persoonlijkemededeling).Inparagraaf4.4.wordtaangetoonddatin67%
vandeextreemzurewatereninhetverledenvispopulatieszijnwaargenomen.Figuur15toontdat94%vandezwakgebufferdewateren(alkaliniteit£2meg.l-1)inNederlandaanhetverzurenis.Hetbovenstaandebetekentdatinonsland67-94%vandezwakgebufferdewaterenverzuurdis,
Indezeparagraafismiddelsdiversedirecteenindirectemethoden
aangetoonddatzwakgebufferdewatereninNederlandrecentelijkverzuren.
Derelatiestussenwaterverzuringenneerslagkwaliteitzijnechtergrotendeelscorrelatief.Inparagraaf3.3.2.en3.3.3.zalmetbehulpvanberegenings-enkolomexperimentenwordenaangetoonddatdehuidigedepositie
daadwerkelijkresulteertinverzuringvanzwakgebufferdeaquatische
milieus.
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3.3.2.Beregeningsexperimentenmetnagebootstevenmilieus
Veldwaarnemingenbetreffendedebiotischeenabiotischesamenstellingvanhetvenmilieuendeneerslagkwaliteitgevenslechtseenindicatieoverderolvandeneerslagindeverzurings-eneutrofiëringsproblematiekvanvennen.Doorhetnabootsenvanhetvenmilieumet
behulpvanmini-oecosystemen,endezekunstmatigteberegenen,kanhet
effectvaneenbepaaldeneerslagkwaliteitcausaalwordenaangetoond.
Deverkregenresultatenmetbetrekkingtotwaterkwaliteitenvegetatiesamenstellingkunnendanwordenvergelekenmetdievandeveldsituatie.
Sindsdecember 1983wordtineenkaseenonderzoekverrichtwaarbij,ondergecontroleerdeomstandigheden,verschillendesystemen
beregendwordenmetzwavelzuur-enammoniumsulfaathoudend.regenwater.
Opdezewijzekunnenzoweldosis/effectrelatiesalsdeafzonderlijke
effectenvanzwavelzureenammoniumsulfaathoudendeneerslagbestudeerd
envergelekenworden.Bijditonderzoekwordtdeontwikkelingvanwaterkwaliteitenvegetatiesamenstellinggevolgdinvanoorsprongzwak
gebufferdeenvoedselarmevenmilieus.
Belangrijkeuitgangspuntenvoordezeproefopstelling zijndeveldwaarnemingenbetreffendevegetatiesamenstelling vanvennen (Roelofs,
1983)endeneerslagkwaliteitinhetPeelgebied (paragraaf3.2.1.).In
totaalwerden8venmilieusgemaaktmetbehulpvankalkarmpleistoceen
mineraalzand.Dezewerdenbeplantmetverschillendesoortenwater-en
oeverplanten.Degebruiktesoortenzijn:a)waterplantendiegevoelig
zijnvoorverzuringeneutrofiëringzoalsoeverkruid (Littorella

uni-

flora) ,drijvendewaterweegbree (Luronium natans) enteervederkruid
(Myriophyllum

al terni florum) enb)water-enoeverplantendiezichonder

dergelijkeconditiessterkuitbreidenzoalsknolrus (Juncus bulbosus) ,
veenmos (Sphagnum spec.,)enkruipendstruisgras (Agrostis

canina) .

Naastdezesoortenvanhetaquatischemilieuwerdenopdeterrestrische
delenbovendienstruikheide (Calluna vulgaris)

enpijpestrootje (Molinea

caerulea) geplant.
Deberegeningvandesystemengebeurtmettweetypenregenwater,
n.1.een (H2S0i»)pH-gradiënteneen (NHi+)2SCH-gradiënt.Beidetypen
neerslaglijkeninonslandeengroteroltespelenindeverzuringseneutrofiëringsproblematiek vanvelevennen.Tevenswordteenblanco
eneenfosfaatbehandelinggebruikt.De "blanco"beregeningbestaatuit
gedemineraliseerdleidingwaterenisdusinfeiteschoonregenwater.
Fosfaatwordttoegevoegdomnategaanoffosfaatverrijkingvanuitde
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atmosfeerleidttoteutrofiëringvanvenmilieus.Opdezemanierzijn8
variatiesgemaakt (zievolgendschema).

Proefopstellingkasexperiment;
venno.:

1

beregening: <

2

3

5
<

pH-reeks
blanco

6

7

8
>

(NHij)2SOi»-reeks
3
+POi,~

samenstellingregenwater (umol.1. ) :
5.6

5.0

4.25

3.5

5.6

5.6

5.6

5.6

2

20

40

80

150

150

270

770

770

+

-

-

_

_

250

500

1500

1500

N0 3 ~

-

40

40

40

pH
SCH "
NHi»

3-

POi*

-

-

Deverschillenderegenwaterbehandelingenbiedendemogelijkheidom
effectenzowelkwalitatief (blanco,zuur,ammonium)alskwantitatief
(pH- en (NHi»)2SOit-reeks)tebestuderen.Devenmilieuswordenberegend
met700mmneerslagperjaar,ditkomtovereenmetdeintabel 10vermeldedeposities.Degebruiktegradiëntenzijnzodaniggekozendatde
huidigedepositievanzureenverzurendecomponentenbinnendereeksen
liggen.Reedsna6maanden (juni1984)warenderesultatenvandit
beregeningsexperimentduidelijkzichtbaar.Zoweldewaterkwaliteitals
devegetatiehebbenzichgoedontwikkeld.Eenvolledigekwantitatieve
(dosis/effect)analysevandeontwikkelingenkanechterpasnaeen
jaaronderzoekuitgewerktworden.Dehiernabesprokenresultatenzijn
slechtsvoorlopig.Tochgevenzealeengoedbeeldvandeinvloedvan
regenwaterkwaliteitopwaterverzuringenvegetatie-ontwikkelinginvan
oorsprongzwakgebufferdeenvoedselarmevenmilieus.

Indekaswordenookvergelijkbareexperimentenuitgevoerdmetnagebootstekalk-envoedselarmeduinpiassen.Opditmomentishet (nog)
nietmogelijkomderesultateninditrapporttepresenteren.Inparagraaf4.2.wordenechteralwelenkeleuitsprakengedaanoverderelatie
tussendewaterkwaliteitenvegetatie-ontwikkeling.

10
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Tabel10.Depositievanverschillendecomponentenpervenmilieu.

nationaal*

ven no.

potentieel
zuur

0.7

3.9

0.2

0.2

-

-

-

-

17.5

35.0

1.4

2.8

5.6

10.5

10.5

18.9

53.9

53.9

-

2.8

2.8

2.8

-

-

-

-

-

-

-

22

37

70

5

0.7

3.9

5

22

6

(totaal)

0.2

0.2

4

e

2

3-

3

7

1

0.2
105

0.2
105

0.7

(x10' mol/ha/jaar)

1.5-5.1

"
«

15.6-32.0
15

m

0.1

60

0.4-0.9

40 -66

4

4

4

25

49

147

147

(kg/ha/jaar)

48

28 -52

9

18

34

34

61

173

173

M

50

20 -42

2

*

0.2

* bron:vanAalst (1984)
**eigengegevens (hoofdstuk3.2)

op

6.2-13.0
4.7-5.2

-

210

-

Effecten

locaal**
Peelgebied
(nat)

waterkwaliteit

Infiguur19wordendezuurgraad (pH)enhetzuurbindendvermogen (alkaliniteit)vanhetvenwater,naeenhalfjaarberegenen,weergegeven.Desterkverzurendewerkingvan (NH02S04valtdirectop:bij
eendepositievan 10,5kmol/ha/jaardaaltdepHtotwaardenvan3,84,0.Alshetregenwaterzuuris (pH=3,5)bereikthetwatereenzuurgraadvan5,2-5,4.RegenwatermeteenpHvanrespectievelijk 5,0en
4,25veroorzaaktgeendirecteverzuringvaneenoorspronkelijk zwakgebufferdven.Een

directezuurinputvan2,2kmol/ha/jaarwerktminder

snelverzurenddaneenammonium-depositievan 1,75kmol/ha/jaar.Hieruit
blijktdatdeindirectverzurendewerkingvanammoniumsterkerisdan
een (inequivalenten)vergelijkbaredirectezuurinput.Eenverklaring
hiervoorishetnitrificatieproceswaarbijpermolammonium2molzuur
(H+)ontstaat.Bovendienversterktditdeveronderstellingdatde
depositievanzuurberekendkanwordendoordeH+-depositieteverhogen
met2maaldeNHit+-depositie (vanAalst,1984).Dezeberekeningwordt
gebruiktomdepotentiëlezuurdepositieviadeneerslagtebepalen.
Hiermeewordtaangegevenhoeveelzuurmaximaalinhetmilieugevormdkan
worden.Deeffectiviteitvanditzuurvormendeproceswordtechtersterk
beïnvloeddoordekwaliteit (carbonaatgehalte,pHen02-niveau)van

1.2-2.8
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alkalinity

pH
D
6.0

0

h^°

H 0.12

••iPo

5.0

0

L ° H

J..0
1

3.0

1

1 2

1

1

1

0.08

1

I,

0.04
0.00

3 4 5 6 7 8
rainwater-treatment

pH: 5.65.0 U53.5 5.6 5J6 5.6 5.6
NHÎ: - -

- - 250 50015001500 umol l
+P
blanco

-1

Figuur 19.Zuurgraad (pH)enalkaliniteit(meq.1-*)vanvenwaterbij
verschillenderegenwaterkwaliteit.

water,bodemenvegetatie-samenstelling.
Degemiddeldedepositievanpotentieelzuurinonslandwordtvoor
meerdan80%bepaalddoorH+-ionenafkomstigvanammonium.InhetPeelgebiedkanditplaatselijk,nabijbio-industrieactiviteiten,oplopen
totmeerdan90%.Bovendienisdetotalepotentiëlezuurdepositiein
dezestreek2à3maalzohoog (12-20kmol/ha/jaar)alshetlandelijk
gemiddelde (6kmol/ha/jaar).Deregenwaterbehandelingen van devenmilieus6,7 (en8)komenovereenmetdezelandelijkeenregionale
depositiegegevens (zie tabel10): depHvanhetvenwaterdaaltonder
dezeomstandighedentotrespectievelijk4,2en3,8 (figuur 19).Wanneer
deregenwatersamenstelling en depHvanhetwatervergelekenworden,
blijktereenverbandtezijntussendetotalepotentiëlezuurinputen
dezuurgraadvanhetvenwater.
OpgrondvandepHwaardenlijktheteropdaterpaseenverzurende
werkingoptreedt,wanneerdetotalezuurinputmeerdan2,2kmolH+/ha/
jaaris.Dealkaliniteit (figuur 19)geeftechteraandatookeen
geringerezuurinput (regenwaterpH5,0en4,25)eenverzurendeffect
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heeftomdatonderdezeomstandighedendealkaliniteit,eenmaatvoorhet
(bi)carbonaatgehalte,reedsaanzienlijkdaalt.Hiermeewordtduidelijk
datvoorhetaantonenvanverzuringdepHvanhetwaternietaltijdtot
dejuisteconclusiesleidt.Verzuringvanwaterenkaninhetalgemeen
beterwordenweergegevenmetbehulpvanalkaliniteitgegevens.Wanneerde
alkaliniteitvaneenzwakgebufferd (laagalkaliën)waterafneemt,iseral
sprakevanverzuring,hoewelditnietmetpH-metingenaantegevenis.
Ditwordtveroorzaaktdoorhetnogalingewikkelde (bi)carbonaat-buffercomplex.Alsdealkaliniteitvoldoendehoogis,blijftdepHinhet
algemeenookredelijkhoog.DepHdaaltpaswanneerdealkaliniteitzeer
sterkafgenomenis.Hetkasexperimentmaaktduidelijkdatiederezuurinputviadeatmosfeer,directalsH +ofindirectviaNHi|+,leidttot
eenafnamevandealkaliniteit.Dealkaliniteitdaaltsterkwanneerhet
regenwaterzuur (pH=3,5)ofrijkaanammoniumis.Bijeenammoniumdepositievan 10,5kmol/ha/jaardaaltdealkaliniteittotnuldoorde
indirectverzurendeinvloedviahetnitrificatieproces.Ookvoordealkaliniteitgeldtdatdezegerelateerd isaandetotalepotentiëlezuurinput.
ConcluderendkanwordengestelddatdedepositievanNH^SOx)verbindingenleidttoteenernstigeverzuringvanoorspronkelijkzwak
gebufferdevenmilieus.InNederlandspeeltdehogedepositievandeze
componentenvooralopregionaleschaalkwantitatiefeendominanterolin
hetverzuringsprocesvandezemilieus.
Totnutoeisduidelijkgewordendatzowelzuur (HjSOiJals
ammoniumsulfaathoudendregenwaterveranderingenveroorzaaktindealkaliniteitenzuurgraadvanhetvenwater.Deinvloedvandeneerslagkwaliteitopandereparametersvanhetvenwaterkaninditstadiumvan
hetonderzoekslechtsmetkwalitatievetendensenaangegevenworden.
Dezegegevenswordenvermeldintabel11.
Eenexactekwantitatievebenaderingkanpasgegevenwordenwanneerhet
beregeningsexperimentbeëindigd is.Verzuringvanhetregenwaterdoor
zwavelzuurveroorzaaktpasbijeenpH (H2SOi,)=3,5 eenduidelijketoenamevandesulfaatconcentratieinhetvenwater.Eengeringeresulfaatinputleidtniettoteenverhogingvandesulfaatconcentratie.Blijkbaarkanhetvenmilieueenbepaaldezuur-ensulfaattoevoerviahet
regenwater "verwerken",zodatergeenpH-dalingofsulfaattoenamein
hetvenwaterontstaat.Deconcentratievanammonium,fosfaatenkalium
inhetvenwaterwordtdoordeverzuringvanhetregenwaternietmerkbaar
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Tabel 11.Invloed van de regenwater-samenstelling* openige chemische
parameters vanhetvenwater.
venmilieu:

.i

regenwater:

blanco <

2

3

4
_><

•pH(H2SOit)-

7

8

— (NHO; ,SOi»

>

5

6

-

+

+

+

+

+

+•

+

+

+

+

+

a
toename SOi»~

-

+

+

+

+

+

toenameNH«t

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

daling pH
afname alkaliniteit

toename N0 3~
toename PO"»3~

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

afname troebelheid

-

+

+

+

+

+

toename K

* ziegegevensopblz. 47.
- geenduidelijke verandering tenopzichte vandeblanco regenwaterbehandeling.
+verschilt duidelijk vandeblanco regenwaterbehandelirig;-

beïnvloed.Hetnitraatgehalte blijktonder invloed van nitraathoudend
regenwater toe tenemen.
Qedepositie vanammoniumsulfaatleidttotgrotereveranderingeninde
ionsamenstelling vanhet venwater.Eendepositie van 1,75 en 5,25
kmol(NHiJJSOI» perhectareper jaarveroorzaakt een toename vande
ammoniumconcentratië. in het verzuurde (pHca.4)venwater.De
nitraat-,sulfaat-enkaliumconcentratie neemt tenopzichte vanammoniumvrijregenwater,bij alle ammoniumsulfaatbehandelingen toe. Groteverschillen ontstaan echterpasduidelijk bijeen ammoniumsulfaatdepositie
van 1,75 en 5,25kmolperhectare per jaar.Ookvoor ammoniumsulfaat
geldtdathetvenmilieu eenbepaalde toevoer viadeatmosfeer "tolereert"
zonder datermerkbare veranderingen inde ionsamenstelling vanhet venwater ontstaan.De fosfaatconcentratie wordt, ookbijeen fosfaattoevoer vanuit de lucht,nietmerkbaar beïnvloed.
De troebelheid vanhetwaterneemtafbij zowel zuur (pH= 3,5) als
ammoniumsulfaathoudend regenwater.Onder deze omstandigheden isdepH
vanhetvenwater inalle gevallen lager dan ca.5.
Dehier vermelde resultaten geven aandatmetname dehuidige depositie
vanNH x (SO x ) inhet Peelgebied grote veranderingen veroorzaakt inde
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ionensamenstellingvandenagebootstevenmilieus.Eensterkeverzuring
vanhetregenwatertotpH=3,5blijktindebetreffendeonderzoeksperiodeminderernstigegevolgentehebben.

Effecten

op

vegetatie-ontwikkeling

Vooralammoniumsulfaathoudendregenwaterblijkttotgroteveranderingenteleidenindevegetatiesamenstellingvanoorspronkelijk
zwakgebufferdeenvoedselarmevenmilieus.Eenhogedepositievanstikstofindevormvan (NHiJjSOttleidttoteensterkebiomassatoenamevan
knolrus (Juncus bulbosus),
(Agrostis

veenmos (Sphagnum) enkruipendstruisgras

canina). Infiguur20isdetotalebiomassavanknolrusen

kruipendstruisgras,na7maanden,weergegevenindemetverschillende
regenwaterkwaliteitbehandeldevenmilieus.Eendepositievan3,5en
10,5kmolNHi,/ha/jaarveroorzaakteenduidelijketoenamevandebiomassa.

Biomassa (g drooggewicht]
'100 r
D Juncus bulbosus
80

E2 Agrostis canina

60
/.O
20

%™

jj
ven n° 1

g

2

3

l*

5

1
6

7

8

2

DEPOSITIE (*10 mol/ h a / jaar)
H + : 0.2 0.7 3.9 22
. NHJ: -

-

-

-

P:

-

-

-

-

-

-

-

-

17.5 35.0 105 105
-

-

-

0.7

Figuur20.Biomassavanknolrusenkruipendstruisgrasbijverschillende
depositiesvanzuur,ammoniumenfosfaat.
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Dezedepositiegegevenszijnrepresentatiefvoorrespectievelijkde
gemiddeldedepositievanverzurendeenbemestendecomponentenvia
NHx-verbindingeninonslandenderegionaledepositievandeze
componenteninhetPeelgebied.Inbeidegevallen (vennummers6,7en8)
leidtdeaanvoervanammoniumsulfaatviadeneerslagtoteensterke
woekeringvangenoemdesoorten.EenmethetPeelgebiedvergelijkbare
depositievanhetfosfaatheeftgeenduidelijkeinvloedopdegroeivan
knolrusenkruipendstruisgras.Debiomassaisindezesituatie (ven8)
vergelijkbaarmetdeovereenkomstigeN-behandelingzonderfosfaat
(ven 7). Indevanoorsprongvoedsel-enkalkarmevenmilieusblijktdat
nietfosfaat,maarstikstofdelimiterendefactoris.Stikstofverrijking
(doordepositievanNH-verbindingen)bevordertindezesystemendan
ookdegroeivanammoniumminnendeplantesoorten.
Dezesoortenbreidenzichvooralsterkuitlangsdeoeverzonevan
demetammoniumverrijkteenverzuurdevenmilieus,terwijlondergedoken
plantesoortenzichonderdergelijkeconditiesnietkunnenhandhaven.
Oeverkruid (Littorella
florum),

uniflora),

teervederkruid (Myriophyllum

alterni-

drijvendewaterweegbree (Luronium natans) zijnblijkbaarniet

aangepastomdeveranderdechemischesamenstellingvanhetvenwaterte
overleven.Belangrijkhierbijisdesterkeafnamevandealkaliniteit
(figuur 19)waardoorondergedokenwaterplantenproblemenkrijgenmet
hunC-voorziening.Eerderverrichtonderzoek (Roelofsetal.,1984;
Schuurkes&Roelofs,1983)toontaandatverzuringvanvenmilieusleidt
tothetverdwijnenvanalleondergedokensoortendoordatanorganisch
koolstofdebeperkendefactorwordt.Onderdergelijkeomstandigheden
kunnenzichalleennogwater-enoeverplantenhandhavendiegebruik
kunnenmakenvankooldioxide (C02)uitdeatmosfeer.Inparagraaf4.2.
wordendeeffectenvaneenveranderdekoolzuur-enstikstofhuishouding
ophetvoorkomenvanplantesoorten invenmilieusuitvoerigbeschreven.
Verzuringvanhetregenwaterheeftrelatiefeengeringeinvloedop
pH,alkaliniteitenvoedingsstoffentoestandvanhetvenwater.Erisdan
ookgeendirecteinvloedwaarneembaaropdevegetatiesamenstelling.
Onderdezeblijvendevoedselarmeenlaagalkalieneconditiesblijken
allegenoemdesoorten (zowelwater-alsoeverplanten)zichnaastelkaar
tekunnenhandhaven.Derelatiefgeringeveranderingvandewaterkwaliteitonderinvloedvanzuurregenwater,tenopzichtevandemet
(NHOjSOi*belastevenmilieus,veroorzaaktgeenduidelijketoe-ofafname
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vandebiomassavanbepaaldeplantesoorten.
Opvallendisechterdatepifytenuitsluitendvoorkomenindenietverzuurde (pHgroterdan5,4)venmilieus (nrs.1,2en 3). Verzuringvan
hetwater,zoweldirectviazuurregenwateralsindirectviaammonium,
blijktdeontwikkelingvandezemicrofloracomponent (directofindirect)
teverhinderen.OokeenhogedepositievanNHx-verbindingenleidtniet
toteenontwikkelingvanepifyten.Waarschijnlijk spelenvoordeze
groeporganismenanderevoedingsstoffen (zoalsbijvoorbeeld fosfaat)
eenbelangrijkerol.

Interacties

tussen neerslagsamenstelling,

waterkwaliteit

en

vegetatie-

ontwikkeling
Dereedseerderbeschrevenwaarnemingenbetreffendewaterkwaliteit
envegetatie-ontwikkelingen zijnbinnende"zureneerslag"problematiek
vangrootbelangvoorhetvaststellenvanoorzaak/dosis-effectrelaties.
Hetzalinmiddelsduidelijkzijndatnietdezureregenopzich,maar
vooraldehogedepositievanNHx(SOx)verbindingentotgrotechemische
enfloristischeveranderingenleidt.Deveranderingeninwaterkwaliteit
komentotstanddoorinteractiestussenneerslagkwaliteit,microorganismenenvegetatie (biochemischeprocessen),gecombineerdmet
interactiestussenwaterenbodem (fysisch-chemischeprocessen).Hierbij
speeltvooralammoniumeengroterolomdatstikstofeenbelangrijke
factorisinhetfunctionerenvanaquatischeoecosystemen.Eenhoge
depositievanammoniumzaldestikstofhuishouding zowelkwalitatiefals
kwantitatiefsterkbeïnvloeden,waardoordewatersamenstellingverandert.
Eenbelangrijkerolhierbijspeelthet (microbiële)nitrificatieproces:
NHi»++2Oj•+•2H ++N03~+H 2 o.Permolammoniumontstaat2molzuur
(H + ).Daarnaastkanookdevegetatiedewaterkwaliteitbeïnvloedendoor
deopnamevanammonium.Vaakwordtaangenomendatookditproceseen
rolspeeltindeverzuringomdatdeopnamevan1molNHit+ gecompenseerd
kanwordendoordeafgiftevan1molH + .Hetkasexperimentgeefteen
goedbeeldvandeprocessendiekwantitatiefeenbelangrijkeplaatsinnemenbijdeveranderingenvanwaterkwaliteitenvegetatie-ontwikkeling
onderinvloedvanammoniumsulfaathoudendregenwater.Ditleidttotde
hiernabeschreven (voorlopige)conclusies.
Dedoorammoniumsulfaathoudend regenwaterveroorzaakteverzuring
vanhetvenwaterisafhankelijkvandetotaledepositievandeze
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stikstofverbinding.Naarmatededepositievanammoniumgroteris,gaat
deverzuringsnellerendaaltdepHverder.Bijeendepositievan1,75,
3,5en10,5kmolNHitVha/jaarisdepHvanhetvenwaterinjuni
respectievelijk 5,0,4,2en3,8.Reedsvroeginhetvoorjaar,nogvoordatdevegetatiezichontwikkelt,wordendezepH-waardenbenaderd.
Hieruitblijktdatindezeperiodedemicrobiëleactiviteitdoorhet
nitrificatieprocesvoordeverzuringverantwoordelijk is.Ookde
voortdurendemaandelijkse inputvanammoniumsulfaatleidtniettoteen
verdereverzuring.Blijkbaarisdemaandelijksedepositievanpotentieel
verzurendeverbindingennietvoldoendeomdepHvanhetwaterverderte
latendalen.Dematevanverzuringwordtdusopdeeersteplaatsbepaald
doordetotalehoeveelheidammoniumverbindingen.
Hetnitrificatieproceswordtbeïnvloeddoordezuurgraadvanhet
milieuenisoptimaalineenneutraletotzwak-basische (pH7à8)omgeving (Focht&Verstraete,1977).BenedeneenpHvan5neemtde
activiteitvannitrificerendebacteriënsterkaf. Ditleidttoteen
overschotvanammoniumionendiedanbeschikbaarzijnvoordeaanwezige
vegetatie.Figuur20laatziendatdebiomassavanammoniumminnende
plantesoortenpastoeneemtbijeendepositievan3,5kmolNHit+/ha/jaar.
Onderdezeomstandigheden (pH=4,2)blijkthetnitrificatieproceszodaniggeremdtewordendatervoldoendeammoniumaanwezigisvoorde
groeienontwikkelingvandeaanwezigevegetatie.Bijeennoggrotere
depositievanNHi,+-verbindingen (10,5kmol/ha/jaar)daaltdepHtot3,8
enisdebeschikbarehoeveelheidammoniumionenookgroter,omdathet
nitrificatieproceshiervollediglijkttestagneren.Ditleidtdantot
eennogsterkereontwikkelingvaneenstikstofminnendevegetatie.Een
geringeredepositievanammonium (1,75kmol/ha/jaar)veroorzaaktslechts
eenverzuringtotpH=5;inditgevalneemtdebiomassa,vergeleken
metdievandeN-vrijedeposities,niettoe.Hetnitrificatieproces
wordtonderdezeconditiesnietvoldoendegeremdomeensterkebiomassatoenamevandevegetatieteverporzaken.Invenmilieusmeteenhoge
depositievanammoniumverbindingenwordtdeontwikkelingvaneenNminnende (oever)vegetatiebepaalddoordebeschikbarehoeveelheid
ammoniumionen.Dezezalgroterzijnbijeenhogeredepositievan
(NHOjSOi*omdathetnitrificatieprocesbijeenlagerepHsterkergeremd
wordt.Inparagraaf3.3.3.wordtdeinvloedvandepHopderemmingvan
hetnitrificatieprocesuitvoerigbeschreven.Ineenverzuurdvenmilieu
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zaldaaromdeNHit+-concentratiepositiefgecorreleerdzijnmetde
depositievanNHx-verbindingen.
Naastdeeffectenvandeinteractiestussen (NHiJ2SOi+-depositie,
nitrificatieenverzuringopdevegetatie-ontwikkeling isdeinvloed
vaneengoedontwikkeldevegetatieopdewaterkwaliteitvanbelang.
Vanafdezomerperiode speeltdebiomassazowelkwantitatiefals
kwalitatiefeengroterolbijveelprocessendiedesamenstellingvan
hetvenwaterbeïnvloeden.Indeverzuurdemilieusmeteenhoge
(NHi»)2SOi»depositieisvooralammoniumopnamedoorplanteneenbelangrijk
proces.Hetwordtvaakaangenomendatditprocesvangrootbelangis
voordepH-ontwikkelingvanhetwater.Zoisbijvoorbeeldbekenddat
veenmoseenionuitwisselingsmechanismeheeftwaarbijdeopnamevan
positieveionengecompenseerdwordtdoorafgiftevanzuur (H+)-ionen.
HetblijftechterdevraaginhoeverreditookvoorNHi»+geldt.Bovendienisditprocesvoorveleanderesoortenvanhetaquatischemilieu
nognietonderzocht.Voedingsstoffenopname-experimenten (Roelofsetal.,
1984)gevenaandatoeverkruiddeammoniumopnamevooralcompenseertdoor
afgiftevankalium (K+)-ionen.Ookinhetgevalvanhetkasexperiment
lijktditproceseenbelangrijkeroltespelen.Infiguur21 staande
resultatenvaneeninjuliuitgevoerdkortdurendexperimentwaarbij
processenalsNHit+-opname,nitrificatieenK+-afgiftebestudeerdwerden.
HiermeewordtduidelijkdatdeverschillendeNHi#+-concentraties,veroorzaaktdoordedepositievan (NHt,)2SOit,depHvanhetwaternauwelijks
beïnvloeden.DeafnamevandeNHi|+-concentratiegaatnietgepaardmet
eenverdereverzuringvanhetwater.Deaanwezigevegetatievanknolrus
(Juncus bulbosus), veenmos (Sphagnum) enkruipend struisgras

(Agrostis

canina) leidtniettoteenverdereverzuringvanhetwater.Ditwordt
veroorzaaktdoor:a)remmingvanhetnitrificatieprocesbijlagepH,en
b)compensatievanammoniumopnamedoorkaliumafgiftedoordevegetatie.
Deaanwezigevegetatieblijkthetverzuringsprocesnietdirectte
beïnvloeden.Hetisechterduidelijkdatdekaliumconcentratie inhet
waterwelwordtbeïnvloed.Hierbijspelenook (fysisch-chemische)interactiestussenbodemenwatereenbelangrijkerol.Metnamevroeginhet
voorjaar,nogvoordatdevegetatiezichontwikkelt,isdekaliumconcentratiesterkverhoogdindezureenammoniumrijkevenmilieus.In
paragraaf3.3.3.wordtditverschijnselverderbesproken.Momenteel
wordtnagegaanofkaliumeenrolspeeltindesterkebiomassatoenamevan
devegetatie.
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Figuur21.Heteffectvanammoniumsulfaatophetverloopvanammonium,
kalium,nitraat (ymol.1-1)enzuurgraadinnagebootstevenmilieus
(nrs. 5,6en 7).

Eénvandefactorendiedeactiviteitvanmicro-organismenbepaalt
isdetemperatuur.Hetisdanooklogischdatgedurendeeenwarmezomerperiodedetoenamevanmicrobiëleactiviteit,i.e.hetnitrificatieproces,depH-ontwikkelingverderbeïnvloedt.Indatgevalkunnende
uiteindelijkepH-waardennoglagerworden,maarblijvendeverschillende
effectenvandediverse (NH4)2S0i»-depositiesgehandhaafd.
Concluderendkanwordengestelddatdetotaledepositievan
NHx(SOx)-verbindingenbepalendisvoordewaterkwaliteitenvegetatiesamenstelling.Hetnitrificatieprocesspeelthierbijeendominanterol
enbeïnvloedtzoweldeH-concentratiealsdehoeveelheidbeschikbare
+

NHi»-ioneninhetwater.Naarmatedeammoniumdepositiehogeris,leidt
eencombinatievandezeprocessentoteensterketoenamevandestikstof-minnende (oever-)vegetatie.Venmilieusdiecontinuwordenbelast
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meteengelijkblijvendedepositievanNH-verbindingenzullennietsnel
verderverzurenomdatereen "biochemischevenwicht"ontstaattussen
ammoniuminput,zuurgraad,nitrificatieenvegetatie.Eentoenamevande
ammoniumdepositieleidtechtertoteensterkereverzuringvanhetwater
eneenuitbreidingvandestikstof-minnende (oever)vegetatie (eutrofiëring).

Vergelijking

met de

veldsituatie

Deresultatenvanhetkasexperimentkomenovereenmetwaarnemingen
vanRoelofs (1983).Dedoorhemgeconstateerdeveranderingvanhettype
vegetatieinverzurendevennenisvergelijkbaarmetdevegetatie-ontwikkelingindenagebootstevenmilieus.Bijeenextremeverzuringvanhet
waterverdwijnenalleoorspronkelijkaanwezigeondergedokenwaterplanten dooreen,veranderde koolzuurhuishouding (C02-gebrek).Stikstofverrijkingvaneenverzuurdmilieudooreenhogedepositievan
(NHi»)2S0illeidtbovendientoteensterkeontwikkelingvaneenperiodiek
ondergedokenammoniumminnende (oever)vegetatie.
Dematevanverzuringenstikstofverrijkingvanvelevenmilieus
wordtvooralbepaalddoordetotalehoeveelheidvanammoniumsulfaat
(ziede.zeparagraaf).Zowelinruimtealsintijdbestaatereenverband
tussendeverzuringvanoorspronkelijk zwakgebufferdevenmilieusende
activiteitvanintensieveveehouderijen.Dezevormvanagrarische
bedrijfsvoeringveroorzaakteenhogedepositievanNH-verbindingen
(zieparagraaf 3.2.)enisgeconcentreerd inhetzuiden,middenen
oostenvanonsland.Vooralinhetzuidenenoostenzijnveelverzuurde
vennenaanwezig (vanDametal.,1981;Roelofsetal.,1983).Ookis
bekenddatdeverzuringgedurendedelaatste30à35jaarernstigevormenheeftaangenomen.Indeovereenkomstigeperiodeisbovendiende
hoeveelheidpluimveeenvarkensmeteenfactorvan4à5toegenomen
(Buysman,1984),zodatmagwordenaangenomendatookdedepositievan
NH-verbindingenistoegenomen.Wanneerdezegegevensgecombineerdwordenishetduidelijkdatgedurendedelaatste30à35jaardetoename
vandeemissieendepositievanstikstofverbindingen,vooralopregionaleschaal,bepalend isgeweestvoordehuidigetoestandvanvele
venneninhetzuidenenoostenvanNederland.Detoenamevandedepositie
vanNH (SO)-verbindingen inruimteentijdheeftinsterkematebijgedragenaandekwaliteitsverminderingvanoorspronkelijk zwakgebufferde
envoedselarmevenmilieus.
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3.3.3.Veranderingen inwater-enbodemprocessenonderexperimentele
omstandigheden
Aandebasisvanontwikkelingendieplaatsvindeninhetaguatische
milieustaantallozebiochemischeenfysisch-chemischeprocessen.Deze
processenzijnprimairverantwoordelijkvoorveranderingeninwaterkwaliteitenbeïnvloedendaarmeedevegetatie-ontwikkeling.Voorwaterplantenzijnvooraldevoedingsstoffenkoolstof (C),stikstof (N)en
fosfor (P)vanbelang.Veranderingeninhetfunctionerenvanaquatische
oecosystemenhangennauwsamenmetveranderdevoedingsstoffencondities.
Binnende"zure"neerslagproblematiekisverzuringvanhetwateréén
vandefactorendieleidentotfunctioneleveranderingenvanoorspronkelijkzwakgebufferdeenvoedselarmevenmilieus.Vooraldedepositie
vanNH-verbindingenblijkttoteensterkeverzuringtekunnenleiden
doorhetnitrificatieproces.Hierbijtredentevensveranderingenopin
destikstofhuishouding;:inplaatsvannitraatwordtammoniumdedominantestikstofvorm.Daarnaastnemenzowelhet (bi)carbonaatgehalteals
debeschikbaarheidvanfosfaataf.Ookdemicrobiëleactiviteitverandert,afbraakprocessenwordengeremd,organischmateriaalhooptzich
openvelebiochemischeprocessenstagnerenwanneerhetwatersterk
verzuurt

(Hendreyetal.,1976).Veranderingeninfysisch-chemische

processenuitenzichbijvoorbeeldindeverhoogdeoplosbaarheidvan
(zware)metalen.
Bijaldezeprocessenspeelthetsedimentonderwatereengrote
rol.Demicro-organismendieverantwoordelijk zijnvoorbiochemische
processenbevindenzichuitsluitendindebovenstesedimentlaag,terwijl
defysisch-chemischeprocessenzichvooralafspelenophetgrensvlak
tussensedimentenwater.Degevolgenvanverzuringvoordewaterkwaliteitzijnduseennetto-resultaatvanveranderingenvanbiochemische
activiteit,fysisch-chemischeprocesseninhetsedimentenveranderde
interactiestussensedimentenwater.
Indithoofdstukwordendegevolgenvandoorverzuringveranderde
processenbeschreven.Metbehulpvanzogenaamde "kolomexperimenten"
wordendeprocesmatigedetailsvandeveranderingeninwaterkwaliteit
enbodemsamenstellingbestudeerd.Omdatdezeexperimentencausaleverbandenaangeven,dienenzeteronderbouwingvanveldwaarnemingen.
Deproefopstellingbestaatuitglazencylinderswaarinzichsedimenten
water (1:3)bevindt.Effectenvanbepaaldefactoren (zoalspH)worden
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bestudeerdmetbehulpvangradiënt-reeksenwaarbijdewaterkwaliteitsontwikkelingondergecontroleerdeomstandigheden (20°C,donker)
gedurende 10wekenwordtgevolgd.
Debelangrijksteuitgangspuntendiederesultatenvergelijkbaarmoeten
makenmetdeveldsituatie,zijn:
a.vennenwordengevoeddoor enzijndusvrijwelvolledigafhankelijk
van regenwater;
b.veranderingen inwaterkwaliteitwordenveroorzaaktdoorbiochemische
enfysisch-chemischeprocessendievooralplaatsvindenophetgrensvlaktussensedimentenwater.
Binnenhetkadervandeverzuringsproblematiek zijndevolgende
processenbestudeerd:
-verzuringdoorammoniumsulfaat
-invloedvanverzuringopdestikstof-,zwavel-,koolstof-,kalium-en
fosfaathuishouding
-invloedvan hetcarbonaatgehaltevanhetsedimentopdewaterkwaliteit
-mobilisatievanzwaremetalen
-afbraakvanafgestorvenplantemateriaal.
Deresultatenvandetotnutoeuitgevoerdeexperimentenworden
uitgebreidbesprokendoorHoudijk&Kok (1984)enMeertens&Vek (1984).
Verzuring

door

ammoniumsulfaat

DeveldwaarnemingenbetreffendedeneerslagkwaliteitenhetkasexperimenthebbenreedsduidelijkaangegevendatNH-verbindingeneen
belangrijkerolspeleninhetverzuringsprocesvanzwakgebufferdevenmilieus.Hierbijisookhetcarbonaat-ofkalkgehaltevanhetsediment
belangrijkomdatdithetbufferendevermogenendezuurgraadvaneen
venmilieubepaalt.Doordeinvloedvanverzurendecomponentenneemthet
(bi)carbonaatgehalteafendaaltdepHvanhetwater.Deindirectverzurendeinvloedvan (NHi+)2 SOi+,viahetnitrificatieproces,isreedsin
devorigeparagraaf (3.3.2.)naarvorengekomen.Inhetkasexperiment
daaltdepHbijdehoogsteNHif+-concentratietot3,8bijeengemiddelde
temperatuurvanca.20°C.Hetisvanbelangom,ondergecontroleerde
omstandigheden,heteffectvanammoniumsulfaatopdepH-ontwikkelingvan
hetwatertebestuderen.Hierbijishetinteressantomnategaantot
welkepH-waardedeverzuringdoorammoniumverbindingenkangaan.Deresultatenvankolomexperimentenwaarbijmineraalzandalssedimentwerd
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gebruikt,wordenvermeldintabel12.
Tabel12.Effectvanammoniumsulfaatopdezuurgraad (pH)vanhetwater
bijverschillendekalkgehaltesvanhetsediment.
ammoniumsulfaat*

kalkgehalte**
2.50

0.05

0.0

pH
0.0

5.0

4.8

0.1

4.1

4.0

3.9

1.0

3.8

3.8

3.8

* u i t g e d r u k t in mmol.1

NHt»+

**uitgedruktinmmol,anorganischCperkgsediment

Dematevanverzuringwordtbepaalddoorzowelde (NHi*)2SOi»-concentratie
vanhetwateralshetkalkgehaltevanhetsediment.Bijeenlage
ammoniumsulfaatconcentratiehangtdeverzuringvanhetwaterafvanhet
kalkgehaltevanhetsediment.Wanneerhetsedimentkalkloosis,geeft
iedere (NH«t)2 SOi*-concentratieeensterkeverzuring.Eenkalkarmsediment (2,5mmol,anorganischkoolstofperkg)geeftnogenigebuffering,
hoeweleenhoge (NHOjSOif-concentratieookhiersterkverzurendwerkt.
Bijeenhogeammoniumsulfaatconcentratie daalt de pH,ongeachthet
kalkgehaltevanhetsediment,tot3,8.Ditisblijkbaardezuurgraad
waarbijhetnitrificatieprocesinaquatischemilieusstagneertenhet
waternietverderverzuurt.Dezeresultatenkomenovereenmetdievan
hetkasexperiment (zie3.3.2.).Verzuringvanhetwaterheeftuiteraard
ookinvloedophetkalkgehaltevanhetsediment.Eentoenamevande
(NHi|)2SOi»-concentratieinhetwaterleidttoteenverdereafnamevan
hetkalkgehaltevanhetsediment.Devolgendegegevensmakenditduidelijk:eenNHi4+-concentratievan0,100en1000yM.leidttoteenkalkgehaltevanrespectievelijk80,50en35vimol.kg-1sediment.Dehuidige
onderzoeksresultatenmakeneenexactekwantificering (nog)nietmogelijk.
Ammoniumsulfaatleidtdustotverzuringvanwaterensediment.Eenafnamevanhetkalkgehaltevanhetsedimentmaakthetaquatischemilieu
noggevoeligervoorverzuring.
Omdatookprocessenmetbetrekkingtotdezwavelcyclus (sulfaatreductie,verhoogtdepH;sulfide-oxydatieverlaagtdepH)degeconsta-
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teerdepH-ontwikkelingenkunnenbeïnvloeden,zijnenkeleaanvullende
experimentengedaanmetverschillendeammonium-ensulfaatoplossingen.
Figuur22toontdepH-ontwikkelingvandeverschillendezoutbehandelingeninbodem-waterkolommen.

pH
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Figuur22.pH-verloopvanhetwaterinkolommenmetverschillende
ammonium-ensulfaatverbindingen.

HetisduidelijkdatuitsluitendNHi* verantwoordelijk isvoorhetverzuringsproces;sulfaatbeïnvloedtdepH-ontwikkelingnauwelijks.
DeaanvankelijkepH-stijgingvanhetwaterwordtveroorzaaktdoor
fysisch-chemischeinteractiestussensedimentenwater.

Veranderingen in de stikstof

(N)-huishouding

Onafhankelijkvandeverzuringdoorammoniumverbindingenontstaan
ookdooreendirecteverzuringvanhetwaterveranderingen indestikstofhuishouding.Maenen (1984)geefteenoverzichtvandemicrobiëleen
oecologischeaspectenvandeN-cyclus.Figuur23 toontderesultaten
vaneenkolomexperimentbijverschillendepH-waarden.
Hetisduidelijkdatderelatieveverdelingvandestikstofverbindingen
NHit+enN0 3 ~ sterkverandertbijwaterverzuring: doornitraatgedomineerdestikstofconditiesleidenbijverzuringtoteendoorammonium
gedomineerdstikstofmilieu.BijdezeontwikkelingspelennaastdepH
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Figuur 23.Derelatieveverdeling (%) vanammoniumennitraatbijverschillendepH-waardenvanhetwater.

ookanderefactoreneenbelangrijkerol,namelijk a)deaanwezigheid
vanafbreekbaarorganischmateriaalopofinhetsediment,b)deactiviteitvannitraat-verbruikende (micro-)organismen,c)deaanwezigheidvan
anaerobeconditiesinhetsediment.
Ondernatuurlijkeomstandighedenisinhetalgemeenvoldoendeorganisch
materiaalaanwezigengaatwaterverzuringgepaardmeteenafnameofhet
verdwijnenvan (bi)carbonaat (HC03~/C032").Ditheeftgeleidtothet
bestuderenvandeN-huishoudingonderverschillendepH/HC03"-omstandighedenvanwaterenbodem.Hierbijwerdhetsedimentverrijktmet
organischmateriaalindevormvangedroogdeknolrus.Figuur24 geeft
deresultatenvanditkolomexperimentweer.Ookdezeresultatenlaten
ziendatbijlagepH-waardenNHi++ dedominantestikstof-vormis.Onder
zwakgebufferdeomstandigheden (HC03~=0,7mmol.1-1)ishetrelatieve
aandeelvanN0 3 ~hoog,terwijlhettotaalaanwezigestikstofgehaltehet
laagstis.Blijkbaarishiereenevenwichtaanwezigtussenammonificatie
(afbraak)endenitrificatie (nitraatverbruik).Dezesituatieisvergelijkbaarmetdieinhetveld,waarinzwakgebufferdevenmilieushet
stikstofgehaltelaagisengedomineerdwordtdoornitraat (Roelofs,1983).
DitevenwichtblijktverstoordtewordenonderHC03"-rijkeomstandighedenèndoorverzuring.BelangrijkhierbijisderelatietussenpH/HC03~,
afbraakprocessenendeanaerobetoestandvanhetsediment.Ineen
(bi)carbonaatrijkmilieu (dusmeteenhogepH)zijndeomstandigheden
voorafbraakprocessengunstigenontstaansnelanaerobeconditiesinhet
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Figuur24.HeteffectvanpHenHC03 opdeconcentratie.vanammonium
ennitraatinhetwater.

sedimentwaardoorhetgevormdenitraatweergereduceerdwordt.Nitraat
functioneertbijanaerobeafbraakprocessenalsoxidatorwaardoorhet
sneluithetmilieuverdwijnt.BijlagepH-waardenwordthetafbraakprocessterkgeremdwaardooreraerobeomstandighedenaanwezigzijn.
Tochwordthetnitrificatieprocesinditzuremilieugeremdzodatgeen
nitraatgevormdkanworden.DehogeNHJ*-gehalteswordenhierveroorzaaktdoordecombinatievanhetvrijkomenvanammoniumuithet
organischmateriaalenhetstagnerenvanhetnitrificatieproces.
Destikstofconditievanhetzwakgebufferdemilieu,dieoptimaalis
voorplantesoortenuithetoeverkruidverbond,wordternstigverstoord
doorverzuringvanhetwater.Indezesituatiezal,ondernatuurlijke
omstandigheden,eentoevoervanammoniumviadeatmosfeerleidentot
eensterketoenamevandeNEU-concentratieinhetwater.

Gevolgen voor de kalium

(K)-huishouding

Deaanwezigheidvankalium (K+)invanregenwaterafhankelijkevennenwordtopdeeersteplaatsbepaalddoordebodemgeologie.Exogene
invloedenspeleninhetalgemeennauwelijkseenrol,hoewelingebieden
metveelbio-activiteiteneenaanzienlijkebelastingviadeneerslag
kanplaatsvinden (zieparagraaf 3.2.).Indebodemkomtkaliumvoorin
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mineralenengebondenaanhetbodem-adsorptiecomplex.Debeschikbaarheid
vankaliuminvennenhangtdanookafvandeuitwisselingtussenhet
sediment,bodemwaterenwater.Detoevoerofaanwezigheidvangrote
hoeveelhedenkationenleidttoteenverdringingvankaliumuithet
adsorptiecomplexenveroorzaaktdaardoorveranderingen indeK-huishouding.Binnenhetkadervande "zureneerslag"-problematiekzijnvooral
dekationenwaterstof (H+)enammonium (NHil+)vanbelang.Ditvormdede
aanleidingtothetbestuderenvandeinvloedvandezecomponentenopde
.beschikbaarheidvankaliummetbehulpvankolomexperimenten.Deresultatenzijnvermeldintabel13.
Tabel 13.invloedvanNHi»+-concentratieinhetwaterenhetkalkgehalte
(pH)vanhetsedimentopdeconcentratievankaliuminhetbodemwater.
ammonium*

kalkgehalte (pH)sediment**
2.50(6.6)

0.05(5.7)

0.0(4.1)

K +bodemwater (ymol.1-1)
0.1

15

15

35

1.0

30

45

60

2.0

45

65

70

* mmol.1'1als (NHO2SO4
**mmol,anorganischkoolstofperkgsediment,pHbodemwater.

Deconcentratievankaliuminhetbodemwaterblijktzowelbijverhoogde
ammoniumconcentratiesinhetwateralsbijeenafnemendkalkgehalte (verzuring)vanhetsedimenttoetenemen.Dezetendensis,inminderemate,
ookwaartenemeninhetwater.Hetisduidelijkdatammoniumverrijking
enverzuringdekaliumconcentratieinhetwaterbeïnvloedendoordater
veranderingenoptreden infysisch-chemischeprocessen inhetsediment.
Deresultatenonderbouwendewaarnemingenvanparagraaf3.3.2.,waarin
devenmilieusmeteenhogeammoniumsulfaatdepositieookhogere^-concentratiesaanwezigzijn.Derolvanbiochemischeprocessen,zoalskaliumafgiftedoorwater-enoeverplanten,wordtindezelfdeparagraafbesproken.
Veranderingen

in de zwavel

(S)-huishouding

Sulfaat (SO4~)speeltevenalsstikstofeenbelangrijkerolbijvele
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biochemischeprocessen (Ohle,1954).Onderanaerobeomstandigheden
functioneertsulfaatalsoxidatorvoordeafbraakvanorganischmateriaal;dezesulfaatreductiekaninextremegevallenpH-verhogendwerken.
FactorenalspH,zuurstofgehalteenorganischmateriaalzijnvoorhet
optredenvandezeprocessenvanessentieelbelang.Hetbijsulfaatreductieontstanesulfide (S2~)wordtmeestalvastgelegdalspyriet
(FeS),maarookditprocesisafhankelijkvandezuurgraadvanhet
sediment.Deoxidatievansulfideiseenproceswaarbijzuurionengevormdwordenenwerktdusverzurend.Hetisduidelijkdatdeprocessen
dieeenrolspelenindezwavelcycluszoweldirectalsindirectafhankelijkzijnvandepHvanwaterensediment.Verzuringvanhetwaterzal
daarombelangrijkegevolgenhebbenvoordezwavelhuishoudingvan
aquatischesystemen.DitheeftgeleidtothetbestuderenvandeS-huishoudingonderverschillendepH/HC03-conditiesvanwaterensedimentdat
verrijktismetorganischmateriaal.Indeonderstaandetabelwordende
resultatenweergegeven.
Tabel 14.DeinvloedvanpHenHC03 opdeconcentratie (ymol.1-1)van
sulfaat,sulfideenijzerinhetwaterenbodemwater.
pH

HC0 3 ~ (mM.)

bodemwater
SO.,2-

water
S2~

Fe
30

4.3

80

6.9

1.8

80

6.2

0.7

90

55

35

310

0.5

4.3

0.0

80

95

45

330

9

2.7

0

160

165

75

340

11

30

120

0

260

Fe

7.3

aanvangssituatie:540

70

SOi,2"
2

240

280

Desulfaatreductiewordtineenzuursedimentgeremd,maardoordebetere
oplosbaarheidvanijzerenijzersulfide-verbindingenisernettotoch
meersulfideaanwezig.Doordediffusievansulfidenaardewaterlaag,
waarhetwordtgeoxideerd,neemtdesulfaatconcentratietoe.DitpHverlagendprocesismogelijkvanbelangbijhetverzuringsprocesvan
vennenwaarbijdepHverderdaaltdan3,8 (nitrificatiegrens);ditwordt
momenteelophetlaboratoriumbestudeerd.Bovendiengevenderesultaten
aandatdetoenamevansulfaatinverzuurdevenmilieusnietuitsluitend

2

4
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bepaaldwordtdooreentoegenomensulfaatgehalteindeneerslag;de
veranderingenvandeinternebiochemischeprocessenspelenhierbijook
eenrol.

Verandering in deafJbraaJc van organisch

materiaal

Zoalsreedseerderwerdvermeld,isdeinvloedvanwaterverzuring
opdeafbraakvanorganischmateriaalvanbelangvoordebiochemische
processendiebetrekkinghebbenopdeafbraakonderanaerobeomstandigheden.Dedirecteeffectenzijnreedsvaakbestudeerddoormiddelvan
decompositie-experimenten inhetwater.Broeketal.(inprep.)en
Traaen (1980)tonenaandatinverzuurdesystemendedecompositiesnelheidlaagis.Hetisechterreëleromdeafbraaktebestuderendoor
middelvanexperimentenwaarbijorganischplantemateriaalinenophet
sedimentaanwezigis.Eendergelijkkolomexperimentwerduitgevoerd;
aaneenmineraalzandigsedimentwerdgedroogdplantemateriaaltoegevoegdbestaandeuitknolrus.HeteffectvanverschillendepHenHC03~gehaltesopdeafbraakvanorganischmateriaal (totaalorganischkoolstof)wordtweergegeveninfiguur25.

V.
50

-

10
30
20

-

10
0
7.3

1.8
6.9

0.7
6.2

0.0 HC03-(mM)
ü
2.7 pH

Figuur25.HeteffectvanpH/HC03~opdeafname (%) vanorganisch
materiaal.
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Deresultatengevenaandatverzuringleidttoteenverminderingvande
afbraakvanplantemateriaalindebovenstesedimentlaag.BijeenpHwaardevan4,3 isdeafbraaknogslechtsdehelftvandieineenbicarbonaatarm (HC03 =0,7mmol.1")milieu;wanneerdepHlagerisdanca.
3stagneertdeafbraakvrijwelvolledig.Ditwordtveroorzaaktdooreen
verminderdeactiviteitvanbacteriëleafbraakprocessen (Overreinetal.,
1981).HogerepH-waarden (bijdeaanwezigheidvanHC03 )stimulerenhet
afbraakproceswaardoorsnelanaerobeconditiesontstaan.Hierdoorzal
deanaerobeafbraakd.m.v.nitraatensulfaatsterktoenemenenontstaat
ereenzwarte,rottendebovenstesedimentlaag.Onderzureomstandigheden
wordthetplantemateriaalnauwelijksaangetast.Afbraakprocessenworden
hierdoorschimmelsovergenomen (Hendreyetal.,1976).Ondernatuurlijkeomstandighedenleidtdittoteenaccumulatievanafgestorvenen/
ofingewaaidplantemateriaalophetsediment (zieparagraaf3.3.1.).
Destagneringvanhetafbraakprocesleidtertoedatookdehoeveelheid
particulairorganischekoolstof (POC)inhetwaterbijlagerepHsterk
afneemt.Ditveroorzaakteenverminderingvandetroebelheidwaardoor
hetwaterhelderwordt.

Veranderingen in de fosfor

(P)-huishouding

Voordegroeienontwikkelingvanautotrofeorganismenisfosfor(P)
eenbelangrijkelement.Veelproblemendiezichvoordoenmetbetrekking
totdeontwikkelingvanalgenenwaterplantenwordentoegeschrevenaan
fosfaat (POif ).Ondankshetfeitdatdezevoedingsstofmeestalinlage
concentratiesinhetwateraanwezigis,speeltheteenbelangrijkerol
indeeutrofiëringsproblematiek.Eengeringetoenamekanalleidentot
groteveranderingen indebiotischesamenstellingvanaguatischemilieus.
Hetisdaaromnuttigdebeschikbaarheidvanfosfaatbinnenhetkader
vandeverzuringsproblematiek tebestuderen.
OndernormaleomstandighedenwordtdeaanwezigheidvanPinvan
regenwaterafhankelijkevennenbepaalddoordesamenstellingvanhet
sediment.Invloedenvanbuitenafzijninhetalgemeenteverwaarlozen,
hoewelmomenteelingebiedenmetveelbio-activiteitendetoevoervan
fosfaatviadeneerslagaanzienlijk is (zieparagraaf3.2.).Deeffecten
hiervanophetvenmilieuwordenbeschreven inparagraaf3.3.2.De
beschikbaarheidvanfosfaatinhetvenwaterisvooralafhankelijkvan
deinterneP-huishouding,waarbijhetsedimenteenbelangrijkerol
speelt.Infiguur26wordenderesultatenvermeldvankolomexperimenten
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waarbijdeinvloedvanpHopdeaanwezigheidvanfosfaatinhetwater
ensedimentwordtbestudeerd.

bodemwater

2.7 pH

6.6

5.5

4.7

Figuur 26.HeteffectvanpHopdeconcentratievanfosfaatinwateren
bodemwater (ymol.1 )-i>
DefiguurtoontdatbijeenlagepHdeconcentratievanfosfaat,zowel
inwater (totaal-P)alsbodemwater (ortho-P),aanzienlijklagerisdan
bijhogepH-waarden.Hetblijktdusdatdedalingvandefosfaatconcentratiebijverzuringsprocessenvooralbepaaldwordtdooreenveranderde
P-huishouding vanhetsediment.EénvandeoorzakenhiervanisderemmingvanhetafbraakprocesbijlagepH-waardenwaardoorerrelatief
weinigPvrijgemaaktwordt.Grahnetal.(1976)noemendithet"oligotrofiëringsproces".Daarnaastzalechterookdeveranderinginde
fysisch-chemischetoestandvandebovenstesedimentlaagbelangrijkzijn.
Beterezuurstofconditieseneenhogereredoxpotentiaalleidennamelijk
toteenverminderdeP-mobilisatie (DeLauneetal.,1981).

Gevolgen voor de beschikbaarheid

van zware

metalen

Deaanwezigheidvanzwaremetalenzoalsaluminium (Al)encadmium
(Cd)inhetwaterwordtondernatuurlijkeomstandighedenuitsluitend
bepaalddoordesamenstellingvanhetsediment.Invloedenvanbuitenaf,
bijvoorbeeldviadeneerslag,spelenslechtsplaatselijkeenrolen

3.7 pH
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zijnwaarschijnlijkvanbelangindeomgevingvanmetaalbewerkende
bedrijvenensmelterijen.DeeffectenvanverzuringopdeAl-enCdconcentratiewordendanookvooralbepaalddoorveranderingenvan
interneprocesseninhetsediment.Omdatdezwaremetalenslechtseen
beperkterolspelenbijbiochemischeprocessenzijnmetnamefysischchemischeprocessen,zoalsoplosbaarheid,verantwoordelijk voorconcentratieveranderingen.Deresultatenvankolomexperimenten tonende
invloedvanverzuringopdeconcentratievanAlenCdinhetwater
(tabel15).

Tabel15.DeinvloedvandepHvanhetwaterenhetkalkgehalte*van
hetsedimentopdeAl-enCd-concentratieinhetwater.
pHwater

kalkarm* kalkloos**

kalkarm* kalkloos**

Alymol.1-1

Cdymol.1-1

5.0

4.6

21.5

0.006

0,012

4.0

24.2

27.7

0.017

0.022

*kalkarm :anorganischkoolstofinsediment:2,5mmol.kg-1
**kalkloos:anorganischkoolstofinsediment:0,05mmol.kg-1

HetisduidelijkdatzowelwaterverzuringalseenafnamevanhetkalkgehalteinhetsedimentleidentoteentoenamevandeAl-enCd-concentratieinhetwater.Zoalsreedsvermeld,wordtditveroorzaaktdoor
toenemendeoplosbaarheid (mobilisatie)vanAl-enCd-verbindingenin
hetsediment.Figuur27maaktditvooraluminiumnogeensduidelijk.
EenlagepHvanhetbodemwaterveroorzaakteenzeersterketoenamevan
aluminiuminhetbodemwater.MeertensenVek (1984)vermeldenvergelijkbareresultatenvoorcadmium.Bovendientonenzijaandatdediffusie
vancadmiumnaardewaterlaagsnellerverlooptdanbijaluminium.
Uitkolomexperimentenblijktdatbijverzuringdecadmiumconcentratie
inhetwaterrelatiefsnellertoeneemtdandealuminiumconcentratie.
Verzuringvanaquatischemilieusleidtdustoteenverhogingvande
Al-enCd-concentratieinhetwaterdooreen verhoogdeoplosbaarheidvan
dezeelementeninhetsediment.Ditheeftgevolgenvoororganismenop
verschillendetrofischeniveaus.
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Allpmol-r1)
30

bodemwater

20

10

i

i ^

6.6

5.5

4.7

3.7 pH

Figuur27.DeinvloedvandepHvanhetsedimentopdeAl-concentratie
inhetbodemwater.
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3.3.4.Neerslagsamenstelling,waterkwaliteitenvegetatieinenomhet
Rouwkui1enven
Eénvandeplaatsenwaarzichernstigeproblemenvoordoenmetbetrekkingtotbodem-enwaterkwaliteitenvegetatieishetnatuurmonument "Rouwkuilen"nabijIjsselsteininLimburg.Centraalinditgebied
bevindtzicheenheidevenwaarinwaterkwaliteitenvegetatiesterkte
lijdenhebbenvaneutrofiëringsverschijnselen,veroorzaaktdoordepositievanstikstofverbindingen (Janssen,1982).Hetgebiedwordtgeheel
omgevendoorintensieveveehouderijen (kippen-envarkensmesterijen)
afgewisseldmetsterkbemestbouwland.
DitaandeoostrandvandePeelgelegenveniseentypischregenven,waarvaneutrofiëringviavoedselrijkgrondwateruitgeslotenis.
DehuidigetoestandvanhetRouwkuilenven isdanookuitsluitendbepaald
doordekwaliteitvandeneerslag.Opdevanoorsprongvenigezandbodem
bevindtzichmomenteelopveelplaatseneen±30cmdikkeorganische
laag.Langsderandvanhetveniseenbredezoneaanwezigvanstikstofminnendeoeverplanten.Dezerandvegetatiewordtvollediggedomineerd
doorpitrus (Juncus effusus)

enpijpestrootje (Molinea

caerulea).

Plaatselijk,meernaarhetwatertoe,bevindtzichsnavelzegge (Carex
rostrata)

engewonewaterbies (Eleocharis

palustris)

. Opdemeeste

ondiepeplekkenisereenwoekeringvanveenmos (Sphagnum

flexuosum),

terwijlopplaatsenwaardebodemmindersterkgeëutrofieerdis,ook
knolrus (Juncus bulbosus)

voorkomt.Opdepermanentonderwater

staandeplaatsenontbrekenondergedokenwaterplantenenwordtveensikkelmos (Drepanocladus

fluitans)

veelvuldigaangetroffen.VanderVoo

(1957)steltdaterreedsin1957vegetatiekundignauwelijksmeer
sprakeisvaneengoedontwikkeldoeverkruidverbond.
DebezorgdheidvanStaatsbosbeheeroverdehuidigetoestandvan
hetvenendeontwikkelingvandevegetatiegedurendedelaatstetientallenjarenwasaanleidingtothetterplaatseverrichtenvanonderzoek,
waarbijdenadrukwerdgelegdopdewater-enbodemkwaliteitendeneerslagsamenstelling.Opdezemanierkaneenindrukwordenverkregenvan
deinvloedvan eninteractiestussendedepositievanverzurendeen
bemestendecomponentenopdeontwikkelingvanvegetatieenwater-en
bodemsamenstelling inruimteentijd.
Inditrapportwordenderesultatenbesprokenvandeonderzoeksperiode
maart1983-maart1984.
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In figuur 28wordthetverloop van eenaantalparameters inhet
venwater gedurende de onderzoeksperiode weergegeven.Denatte depositie
van verzurende enbemestende componenten staatinfiguur29.

"

PH

-o^A.

O^moll'1

\
0

-

NHj

o——•
.0«0-°"0"0*-0

o- 0 " 8 --.«

lO'pmoll*

..-0.• . ' - - • - • ' 0 N O " 0 . - 0 . , . 0

MARCH
1963

NOa

1

K*
MARCH
198t

Figuur28.Hetverloop vaneenaantalchemischeparameters inhet
Rouwkuilenven gedurende deonderzoeksperiode.•*Niet gecorrigeerd
voorwaterkleur.
De samenstelling vanhetvenwater varieertnogalgedurendehetjaar.
Periodieke verschillen indenattedepositie vanverschillendecomponentenblijken nietdirectbepalend te zijn voor dewisselende waterkwaliteit.Ondanksderelatiefhoge depositie vanammonium inhet voorjaar
blijktdeconcentratie inhetvenwater indezelfdeperiode af tenemen.
Hieruitblijktdat'de samenstelling vanhetwater inhetvoorjaar ende
vroege zomer sterk wordtbeïnvloed door de zichontwikkelende vegetatie.
De stikstofminnende oever-enwaterplanten nemen indieperiode zowel
ammonium alsnitraat op.De toenemendekaliumconcentratie inde zomermaandenkandeelsworden toegeschreven aandeverhoogdedepositie van
kalium.Ookkaliumafgiftedoor devegetatie tercompensatie vande

74

J

i

ü

H
E
S

ï

s:

&
o
•o
o

K

•H
Q)

ft
<D
(0

~~|r

JE

<U

*

CM

&:
^:

M

<D

ft
C
0)

E:

EST

l«t

s_

4J
o m
i - co
ra e n

H:
I

i

i

C
<D
G

I

O
ü
CM

c
o

s

«—

CNI

C
0)

,,
F

e

o.

^^r

e
en

ra

•H

u

k.

y

(0

Ou

E

X

1

n
>
c
>

£

J3

E

s:

§
X

s:

•H
(0

O

ft

M:

0)
T)

<U
•P
4->
<Ö

B:

2

en

u
3

EI
i

i

i

i

»

•rH

3

1
S
•P

Si
G

-H

K
i

0)
+J

s:

s: H:

Ö
0)

i

J

I

I

CD

C=>

<=>

CD

-»

Cvl

L

Ö

<ü
(0

•P
(Ö
(Ö
H

ft

75-

ammoniumopnamekanhierbijeenrolspelen.Debiochemischeenfysischchemischeinteractiestussenammoniumenkaliumzijninparagraaf3.3.2.
en3.3.3.reedsuitvoerigbesproken.Indenazomerenherfstblijktde
concentratievanammoniumensulfaatsterktoetenemenondanksderelatieflagenattedepositievandezecomponenten.Indebetreffendeperiode
isdedalendewaterstanddoordegeringehoeveelheidneerslagenhoge
temperatuurbepalendvoordeverhoogdeconcentraties.OokdepHvanhet
venneemttoeindezedrogeperiode.Doordelagerewaterstandkande
zwarteorganischesedimentlaagsnelopwarmenwaardoorzuurstoflozeconditiesontstaan.Deaanwezigheidvanbotulisme-slachtoffersbevestigt
dit.Onderdergelijkeomstandighedennemenanaerobeprocessensterktoe
waarbijinhetgevalvandeRouwkuilensulfaatreductieeendominante
plaatsinneemt.HierdoorzaldepHvansedimentenwaterstijgen.De
productievanpotentieelgiftigestoffenalssulfide (S2~)enammoniakgas (NHj)bereikenonderdergelijkeomstandighedeneenmaximum.Artsen
Cleef (1983)vermeldendatonderexperimenteleomstandighedendeS2~concentratieinhetverzuurde,metammoniumsulfaatoverbelaste,sediment
zeerhoogis.Hetisduidelijkdatookdeverzuurdeensterkorganische
sedimentlaaggedurendedezomer-enherfstperiodeeenbelangrijkerol
speeltbijdekwaliteitsontwikkelingvanhetwater.
Hetopvullenvanhetvenmetregenwaterinhetnajaar,endewinterperiodeblijkteenbelangrijkefasetezijninhettotstandkomenvaneen
bepaaldewaterkwaliteitinhetvoorjaar.Inditnattejaargetijdeblijkt
vooraldekwaliteitenkwantiteitvandedepositiebepalendtezijnvoor
desamenstellingvanhetvenwater.Inmaart1984komtdezesterkovereen
metdegemiddeldesamenstellingvanhetregenwatertijdensdeopvulperiodedecembert/mmaart (zietabel16).
Tabel16.Concentratievanenigeioneninhetregenwatereninhet
Rouwkuilenven.
Vimol.1-1
NHi/
regenwater

(december-maart)

Rouwkuilenven (maart)
n=aantalmetingen

9

310
2

330

SO4

150
140

NO
50
40

3
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Eenbelangrijke rolhierbij speeltdegeringe activiteit van biochemische en fysisch-chemischeprocessen inwater enbodem gedurende
dewinterperiode.Hieruitblijkt tevens dathetRouwkuilenven de
laatste decennia sterkbelast ismet stikstof-en zwavelverbindingen.
Hetvenmilieuheeft degrote depositie van deze componenten niet
ongestoord kunnen verwerken en isdaardoor sterk verzuurd engeeutrofieerd (zieook tabel 1 8 ) .Deovereenkomst tussen deneerslagsamenstelling endewaterkwaliteit (tabel16)geeftaandathetven
overbelast ismetNH X en S0 X verbindingen.
Het staatvastdathetRouwkuilenven gedurende de laatste tientallen jaren ofnog langer sterkbeïnvloed isdoordeactiviteit van
intensieve veehouderijen.Hierdoor ishet ven sterkbelastmetverzurende enbemestende stoffenvia deatmosfeer.Gedurende deonderzoeksperiodebleek vooral datdedepositie van ammoniumsulfaat,fosfaat en
kalium terplaatse enormhoog is (zietabel17) .

Tabel 17.Natte depositie van verzurende enbemestende stoffen rond
hetRouwkuilenven indeperiodemaart 1983 -maart 1984.
Rouwkuilenven
H+

(mol/ha/jaar)

nationaal*

150-

580

140

440

1680-

3200

630

1070

S<V"

960 -

1300

460

750

N03"

520-

550

340

560

310-

560

90-

100

3940-

6550

31 -

52

16 -

22

S

31 -

42

15-

24

P

2.8 -

3.1

+

NHi»

K

+

p<V~
potentieel zuur
N

(kg/ha/jaar)

8
1370 -2540

0.2

*bron:KNMI/RIV (1983),periode 1978-82.*Min. -max.waarden.

Deze invloedblijkt verantwoordelijk te zijn voor dehuidige toestand
vanhetaquatische milieu.Dekwaliteit van de (natte)depositie heeft
geleid totverzuring,stikstofverrijking eneutrofiëring vanwater en
bodem. Intabel 18wordtdechemische samenstelling vanwater enbodem-
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Tabel 18. Chemische samenstelling vanwater en boâemextract
(umol.1 l) inh e tRouwkuilenven (maart '83 -maart ' 8 4 ) .
water (n= 19-22)

pH

3.9-

alk.**

0.08

NHi*+

6.3
t0-0.39)

bodemextract*(n =8)

3.3-

5.7

0.04

378

(155-675)

57( 33- 78)

•S(V~

339

(205-640)

339(160- 700)

NO,"

20

( 3-48)

K

71

Na

4.0 -5.9
0.06

75(48- 90)
559(330-1100)

5

6

(40-115)

22

17

179

(126-240)

68

63

•Cl

382

(180-700)

209

288

Ca

51

(30-110)

22

24

Mg

31

( 8-55)

8

11

Fe

14

( 2-21)

9

10

Mn

1.6

0.5

1.1

(0.3-3.0)

*bodemextract (bodem :water=1:10);**alk.=alkaliniteit
(meq.1 ) ;A=periodiekdroogvallendeoever;B=permanentonderstaandsediment;tussenhaakjeswordendeminimumenmaximum
waardenvermeld. »Nietgecorrigeerdvoorwaterkleur.

extractweergegeven.Opvallendzijndehogeconcentratiesvanammonium,
sulfaatenkalium.HetammoniumgehalteisvooreenNederlandsvenzelfs
extreemhoog.Ookdebodemissterkverzuurdenrijkaanammoniumen
sulfaat.Debodemsamenstellingvandedroogvallendeoeverzone (A)en
hetpermanentonderstaande sediment (B)verschiltvooralinammonium
ensulfaat.Hetperiodiekdroogvallenleidttoteenbeterezuurstofvoorzieningwaardoormineralisatieprocessenbevorderdworden.Hierdoor
ishetsedimentopdezeplaatsrelatiefminderverrijktmetammonium
ensulfaat.
Dehogedepositievanverzurendecomponentenheeftgeleidtothet
verdwijnenvankalkalsbufferstofentoteenafnamevandemicrobiologischeactiviteitinhetsediment.Inparagraaf3.3.3.wordtdit
metbehulpvanexperimentenaangetoond.Mededoordeinvloedvanbemestendecomponentenisereensterkorganischeenverzuurdesediment-
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laagontstaan.Ditallesheefttotgevolgdathetkooldioxide (C02)gehalteinwaterenbodemzeerlaagis.Ondergedokenwaterplanten
kunnenzichopdepermanentonderwaterstaandeplaatsenniethandhaven
dooreenC02-gebrek (Roelofs,1983;Roelofsetal.,1984;Schuurkes&
Roelofs,1984).Arts & Cleef (1983)hebbenkweekexperimentenuitgevoerdwaarbijdeinvloedvankoolstofenammoniumophetvoorkomenvan
knolruswerdbestudeerd.Intabel19wordenenkeleresultatenvermeld.

Tabel 19.Deveranderinginbiomassa (%) vanknolrusbijtoevoegingvan
kalkaanhetsedimentenammoniumaanhetwater.
Rouwkuilensediment
kalk*

,.
-,.,„,
biomassaveranderxng(%)

ammonium**

-

4
+

-58

+
+

68
+

66

* CaC03-toevoeging (+)aansediment:50mmol.kg"
** (NHit)jSOi,concentratieinhetwater (+):2000ymol.1x

Deresultatentonenaandattoevoegingvankalkaanhetsedimentleidt
toteensterketoenamevandebiomassa.Eenhogeammoniumsulfaatconcentratieinhetwaterheeftuitsluitendeennegatieve invloedopde
biomassavanknolrusbijeenkalkloos,oorspronkelijkRouwkuilensediment.Onderdezeomstandighedenblijktdesulfideconcentratiein
hetsedimentsterkverhoogdtezijn.Ditleidttotdeconclusiedatin
hetRouwkuilenvendeondergedokenwaterplantenoppermanentonderwaterstaandeplaatsenontbrekendooreentekortaananorganischkoolstof
(C02)endooreenhogebelastingmetpotentieelgiftigestoffen(NH^/H^S).
Knolrusenveenmoskomenmomenteelalleennogvooropplaatsendie
iederjaardroogvallen.HierdoorkanvoldoendeC02 (viadeatmosfeer)
wordenopgenomenenwordendeplantenminderbelastmetdezeerhoge
ammonium-ensulfideconcentraties.Wanneeranorganischkoolstofniet
limiterendis (bijvoorbeeldvooroeverplanten),leidtstikstofverrijking
vanuitdeatmosfeertoteensterketoenamevanstikstofminnendeplantesoorten (eutrofiëring)zoalspitrus,pijpestrootjeenkruipendstruisgras.
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Opvallendisdeaanwezigheidvanveensikkelmos.Ditisdeenigefloracomponentdieondergedokeninhetwatervoorkomt.VolgensMargadant
&During (1982)komtdezesoortvooralvooropplaatsenwaareen
oorspronkelijkvoedselarmmilieuplotselingverrijktis.
Deaanwezigheidensamenstellingvandevegetatieinenomhet
Rouwkuilenven isdaaromookkarakteristiekvooreen doorverzuringen
eutrofiëringverstoordvenmilieu.Hiervoorblijkt,zoalsreedswerd
vermeld,deextreemhogedepositievanverzurende (NHxSOx)enbemestende (N,PenK)verbindingenverantwoordelijkzijn.
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4.GEVOLGENVANWATERVERZURINGVOORFLORAENFAUNAVANZWAKGEBUFFERDEWATEREN
4.1.MICROFLORAENMICROFAUNA
Nietverstoordevoedingsstoffenarmezwakgebufferdewaterenherbergeneenkarakteristiekemicrofloraenmicrofauna.Dezeorganismen
vervulleneenessentiëlefunctieindevoedingsstoffenkringloopvan
aquatischeoecosystemen.Demicroflorabepaalt,samenmetdemacrofyten,
deprimaireproductievaneensysteem,terwijldemicrofaunaoverhet
algemeeneennietteverwaarlozenaandeelheeftindesecundaireproductie.Zoweldemicrofloraalsdemicrofaunavormenvitaleschakelsin
hetvoedselwebvanvissenendiverseandereorganismen.InScandinavië
enNoord-Amerikaishetverzuringsonderzoekdelaatstedecenniasterk
geconcentreerdgeweestopdeachteruitgangvaneconomisch belangrijke
vissoorten (ziebijvoorbeeldDrabl^s&Tollan,1980;Overreinetal.,
1981; Johnson,1982;Gorissen,1983).Omdatzoweldekwaliteitals
kwantiteitvanhetvoedselgerelateerdzijnaandeachteruitgangvande
visstand,isindebovengenoemdelandenalveelonderzoekverrichtnaar
deeffectenvanwaterverzuringopmicrofloraenmicrofauna (zieo.a.
Kwiatkowski&Roff,1976;Raddumetal.,1980;Haines,1981;Conferet
al., 1983).Deliteratuurgegevenstoneneenduidigdateentoenemende
verzuringresulteertineenafnamevandediversiteitvandemicroflora
enmicrofauna.Overdegevolgenvanwaterverzuringopdeproductiviteit
en"standingerop"vanmicrofloraenmicrofaunaisdebuitenlandse
literatuurnieteensluidend.Bijdemicrofloradientiniedergeval
onderscheidtewordengemaakttussendeeffectenvanverzuringopvastzittende (vaakdraadvormige)algen eninhetwaterzwevend fytoplankton.Hetiszekerdatinverzuurdesystemeneentoenameoptreedt
indebiomassavanvastzittendealgen,terwijldeprimaireproductie
daaltofsomsgelijkblijft (Hendrey,1976en 1982).Watbetrefthet
overigeplankton isverdergaandonderzoekvereistomtotdefinitieve
uitsprakentekomen.
InonslandhebbenvanDametal.(1980,1981)dediatomeeëngemeenschappenvandiversevenneninNoord-Brabant,Gelderlanden
Drentebestudeerdaandehandvanoudeenrecentemonsters.Deze
auteursconcluderendatinvennenmethelderwaterdediversiteitafneemtenhetsoortenspectrumverschuiftinderichtingvanacidobionte
organismen.Ookdedissimilariteittussendevennenneemtdelaatste
decenniaaf.Ditbetekentdatdediatomeeëngemeenschappen vande
onderzochtevennenalsgevolgvanverzuring soortenarmerzijngeworden
ensteedsmeerovereenkomstenvertonen.Indeverzuurdesystemenneemt
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vooralderelatieveabundantievan Eunotia exigua sterktoe.Inde
humeuzewaterenzijnweinigveranderingenindepH-spectravandiatomeeëngeconstateerd.Dezewaterenhaddeninhetverledenaleenzure
uitgangssituatie.EensoortgelijkonderzoekvanCoeseletal.(1978)
heeftuitgewezendatinverzuurdevenneninBrabanteveneensgroteveranderingenzijnopgetredenindedesmidiaceeënsamenstelling.Omdatvoor
deNederlandsesituatie,metuitzonderingvandiatomeeënendesmidiaceeën,weinigbekendwasoverdeeffectenvanwaterverzuringopde
microscopischekleineorganismen,werdengedurende 1983vijfendertig
zwakgebufferdewaterenonderzochtopdesamenstellingvanmicroflora
enmicrofauna.Vooreenuitvoerigebeschrijvingvandemonstermethodes
wordtverwezennaarGeelenetal.(1983,1984)endeBie&Maenen (1984)
Figuur 30toontdegeografischeliggingvandemonsterpunten.
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Figuur30.Degeografischeliggingvandeonderzochtewateren.
•Locatiemetéénmonsterpunt.
*Locatiemetmeerderemonsterpunten.
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Alleonderzochtewaterenvertoonden inhetverledeneengrotemate
vanvergelijkbaarheidenwerdengedomineerddoorwaterplantenuithet
oeverkruidverbond.Roelofs (1983),Roelofs&Schuurkes (1983),Roelofs
etal.(1984a,b)enSchuurkes&Roelofs (1984)beschrijvendathet
oeverkruid (Littorella

uniflora)

endiverseanderevertegenwoordigers

vanhetoeverkruidverbondkarakteristiek zijnvoorvoedselarme,zwak
gebufferdewaterenmetcircumneutralezuurgraad.Metbehulpvantalrijke
oecofysiologische enkweekexperimententonendezeonderzoekersaandat
alsgevolgvanwater-enbodemverzuringalleondergedokenwaterplanten
verdwijnen.Opgrondvandezeresultatenmaggesteldwordendatde
onderzochtewatereninhetverledenzekernietzuurzijngeweest.Deze
hypothesewordtbevestigddoordiversechemischedatauithetverleden.
Bovendiengevendediatomeeën-endesmidiaceeënspectrainenkeleoude
monsterseninventarisatiegegevensvanzuurgevoeligeorganismen (zoals
vissen,slakken,mosselenenhogereschaaldieren)goedeindicatiesvoor
nietzureomstandigheden.Omdaternogalgrote (regionale)verschillen
bestaaninhetkalkgehaltevandebodem,debuffercapaciteitvanhet
water,dehydrologie,depotentieelverzurendedepositieenhetbeheer,
weerspiegelen de onderzochte wateren momenteeleenverzuringsgradiënt.
Eengoedeindrukvandeeffectenvanverzuringopdewaterkwaliteit,
floraenfaunakannuverkregenwordendoorvergelijkingvandegegevens
vandeverschillendeverzuringsstadia.
Voordemicrofloragemeenschappen zijnderelatiestussendezuurgraadenverschillendediversiteitsindicesgeïllustreerd infiguur31.
Dezerelatieszijnnietlineairmaarkunnenallendoortweedeorde
vergelijkingenbeschrevenworden.Deregressievergelijkingen zijnmet
behulpvanmultipeleregressieanalyseberekendenweergegevenintabel
20.Allesecundaireregressievergelijkingen voorderelatiestussende
zuurgraadendediversiteitvandemicroflorazijnstatistisch
significant.
Figuur31illustreertduidelijkdatmicrofloragemeenschappen incircumneutralewaterenzowelindevoorjaar-alszomerperiodeeengrootaantal
soorten (N),eenhogeevenness(E)enShannon-Weaverindex (H)eneen
lageSimpson-index (S)bezitten.Ditbetekentdatrelatiefongestoorde
zwakgebufferdewaterenwatbetreftdemicrofloraeengrotesoortenrijkdomeneengelijkmatigeverdelingvandeabundantiesoverdesoorten
vertonen.Veranderingen indezuurgraadvandezewaterenresulteertin
eensterkeafnamevandediversiteit (lageNenH)eneentoenamevande
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Figuur31.Derelatiestussenverschillendediversiteitsindicesvoor
microflora-gemeenschappeninhet "open"waterendezuurgraadvanzwak
gebufferdesystemen.
N:Aantalsoorten;E:evenness;H:Shannon-Weaverindex;S:SimpsonIndex.
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Tabel20.Secundaireregressievergelijkingenvoorderelatiestussen
dezuurgraadenverschillendediversiteitsindicesvanmicrofloragemeenschappen inhet "open"water.
VOORJAAR
N

1.092 pH2 +17.809pH -38.911

(r2

= 0.. 4 6 , P = 0 .0001)

S

0.002 pH2 - 0.036pH + 0.206

(r2

= 0 . 2 7 , P = 0 .0073)

2

= 0,. 2 4 , P = 0 .0129)

(r2

= 0.. 4 1 , P = 0,.0003)

2

E

0.002 pH

+ 0.028pH + 0.859

H

0.040 pH2 + 0.676pH + 0.477

(r

ZOMER
N

1.604 pH2 +25.369pH -55.107
2

S

0.003 pH

E

0.002 pH2 + 0.032pH + 0.849

H

2

0.056 pH

- 0.048pH + 0.222

+ 0.888pH + 0.141

(r2 = 0 . 6 0 , P
(r

2

= 0.0001)

= 0.52, P

= 0.0001)

(r2 = 0 . 4 1 , P

= 0.0002)

(r

2

= 0.62, P

= 0.0001)

N:aantalsoorten;S:Simpsonindex;E:Evenness;H:Shannon-Weaverindex.
dominantievanenkelesoorten (lageEenhoge S). Spearmancorrelaties
tonendatnietalleendezuurgraadmaarookdiverseandereverzuringsafhankelijkeparameters,zoalsbijvoorbeelddebuffercapaciteit,het
electrischgeleidendvermogenendealuminiumconcentratie,significant
gecorreleerdzijnmetdediversiteitsindices (ziedeBie&Maenen,1984).
HetpH-bereikvandeonderzochtewaterenisinvierklassente
verdelen (tabel21).
Tabel21.VerdelingvandeonderzochtewatereninpH-klassen,
Klasse

pHbereik

type

1

pH < 5

2

5 S pH < 6

zwakverzuurd

3

6 Û pH < 7

"relatief"ongestoord

4

pH' ä 7

sterkverzuurd

geëutrofieerd
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Infiguur32wordenperpH-klassedegemiddeldesoortenaantallenvan
Cyanophyceae,Bacillariophyceae,Chlorococcales,Desmidiaceaeen
overigemicrofloravanhet"open"waterweergegeven.Metbehulpvaneen
toetsvanWilcoxonzijndeverdelingsniveausvanhetaantaltaxaper
pH-klassetegendeoverigeklassengetoetst.Zowelinhetvoorjaaralsin
dezomerisdegemiddeldesoortenrijkdomvandemicroflorainsterk
verzuurdewateren (klasse1;pH<5)significantlagerdanindeoverige
wateren.Inwaterenvanklasse 1(pH<5)zijnsignificantminder
soortenCyanophyceae,Bacillariophyceae,ChlorococcalesenDesmidiaceae
waargenomendanindeoverigesystemen (pHä5).

k
Cyanophyceae

Chlorococcales

Bacillariophyceae

Desmidiaceae

Class

• AU others

Figuur32.Hetgemiddeldeaantalmicroflorataxa (N)voorzwakgebufferdewaterenuitverschillendepH-klassen.Voordeklassenindelingwordtverwezennaartabel21

Degemiddeldediversiteitsindices (N,S,EenH)voordemicrofaunagemeenschappen inwaterenuitdevierpH-klassenwordengegeven
infiguur33.Voorhetmicrofauna-onderzoek zijnalleendeRotifera
(raderdieren),Cladocera (watervlooien)enCopepoda (roeipootkreeften)
goedbestudeerd.Degepresenteerdedatahebbendusuitsluitendbetrekkingopdezetaxa.
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Figuur 33.Degemiddeldewaarden (±SD)voordiversiteitsindicesvan
microfaunagemeenschappen inzwakgebufferdewaterenmetverschillende
zuurgraad.Voordeklasse-indelingwordtverwezennaartabel21.
N:aantalsoorten;S:Simpsonindex;E::evenness;H:Shannon-Weaverindex

Figuur33 toontdatinrelatief "ongestoorde"zwakgebufferdewateren
(klasse3)gemiddeldmeersoorten (N),eenhogereevenness(E)en
Shannon-Weaverindex (H)eneenlagereSimpsonindex (S)gevondenisten
opzichtevandeoverigesystemen (klasse1,2en 4). Demicrofaunagemeenschappeninde"ongestoorde"waterenvertonendusevenalsde
microfloraeengrotediversiteiteneengoedeverdelingvanhetaantal
individuenoverdesoorten.Indezwakensterkverzuurdewateren
(klasse1en2)endegeëutrofieerdesystemenmethogepH (klasse4)
neemtdesoortenrijkdomduidelijkafengaanenkelesoortendomineren.
Inderelatief "ongestoorde"wateren (klasse3)zijngemiddeld
veelsoortenRotiferaenCladocerawaargenomen (ziefiguur 34).DesoortenrijkdomvanCopepodaisindezewaterenrelatieflaag,maarditis
eennormaalverschijnsel.Opmerkelijk isdatzowelinverzuurde (klasse
1en2)alsingeëutrofieerdesystemen (klasse4)bijalledrieonderzochtediergroepenmindersoortenzijnwaargenomendanindeongestoorde
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wateren (klasse 3).MetnamebijdeRotiferaenCladoceratreedtals
gevolgvanverzuringeensignificantedalingindesoortenrijkdomop.

Figuur34.Hetgemiddeldeaantalmicrofaunasoorten (±SD)datiswaargenomeninzwakgebufferdewaterenuitverschillendepH-klassen.
Rotifera-raderdieren,Copepoda-roeipootkreeften,Cladocera-watervlooien.Voordeklasse-indelingwordtverwezennaartabel21.

Infiguur35ishetgemiddeldeaantalmicrofaunasoorten in"open"
watermonstersenvegetatiemonstersgescheidenverwerkt.Bovendienzijn
degegevensperseizoen (voorjaar,zomer)weergegeven.Gedurendehet
voorjaarisslechtseenkleinverschilwaarneembaarinhetgemiddelde
aantalmicrofaunasoortenvanwaterenmetverschillendezuurgraad.
Tijdensdezomerperiodeblijkeninde"open"water-envegetatiemonsters
vanrelatiefongestoordewateren (klasse3) significantmeertaxaaanwezigtezijndanindeverzuurde engeëutrofieerdewateren (klasse1,
2en 4). Vooralbijdevegetatiemonstersvandeonderzochtewateren
zijngroteverschillenwaargenomen.
Hetzalduidelijkzijndatalsgevolgvanverzuringnietalleende
diversiteitenabundantievanmicrofloraenmicrofaunaveranderen,maar
ookdesoortensamenstelling.Zuurgevoeligesoortenverdwijnen,terwijl
indifferenteenzuurtoleranteorganismenoverblijvenenzuurminnende
taxaopkomen.Uiteraard isnietalleendezuurgraadbepalendvoorhet
soortenspectrum,maarkunnenookandere (verzuringsafhankelijke)fysischchemischeofbiotischeparametersvaninvloedzijn.Inhetkadervandit
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Figuur35.Hetgemiddeldeaantalmicrofaunasoorten (±SD)in"open"water-envegetatiemonstersvanzwakgebufferdewaterenuitvierpHklassen.

interimrapportishetnietmogelijkomuitgebreidesoortenlijstente
presenteren.Derhalvewordtvoordeverschuivingen insoortenspectra
alsmededecorrelatiesvantaxametfysisch-chemischeenbiotische
parametersverwezennaardeBieenMaenen (1984).
Toepassingvanprincipalecomponentanalyse (PCA)oppresentievan
microfloraenmicrofaunaheeftuitgewezendatnietalleendediversiteitafneemtenhetsoortenspectrumverschuift,maarookdedissimilariteittussendewaterensterkafneemt.Ditbetekentdatdeverzuurde
waterenrelatiefsoortenarmzijneneengroteovereenkomstvertonenwat
betreftsoortensamenstelling.Nietverzuurdesystemenvertoneneen
relatiefhogediversiteitenbezittenelkeenkarakteristiekesoortensamenstelling.Ookdiverseclusteranalysestonendatdeonderlingedissimilariteitvoormicrofloraenmicrofaunatussendeverzuurdesystemen
kleinis.Vooreenuitvoerigebeschrijvingvandemathematischeen
statistischeverwerkingvandedatawordtverwezennaardeBieenMaenen
(1984).
Zowelverzuringalsverminderingvanhetnutriëntenaanbodworden
vaakgezienalsoorzakenvanveranderingen indebiomassavanvrijzwevendemicroflora (fytoplankton).Eerderisreedsopgemerktdater
watbetreftdezeproblematiekdiscrepantiebestaatindeliteratuur-
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gegevens.Almeretal.(1974)vermeldendatinverzurendeZweedsemeren
eencorrelatiebestaattussendebiomassavanhetfytoplanktonende
fosfaatconcentratie inhetwater.OokHendrey (1982)beschrijftdateen
afnameindebiomassavanhetfytoplanktonbijverzuringnietdoorde
pHperséveroorzaaktwordt,maardoordeverminderdebeschikbaarheid
vanfosfaat.Yan&Stoker (1978)vondengeenaanwijzingenvooreenafnameindebiomassaalsgevolgvanverzuring.
Ommeerinzichttekrijgenindezeproblematiek,isinde35onderzochte
waterenooksteedshetasvrij-drooggewicht (AFDW)enhetactieve
chlorofyl-a-gehaltevan\desestonfractie (>3um)bepaald.HetAFDWvan
hetsestoniseenmaatvoordetotalebiomassavanmicroflora,microfaunaenparticulairorganischmateriaal.Metbehulpvanhetchlorofylgehaltekaneenredelijkeschattingvandehoeveelheidvrijzwevende
microfloragemaaktworden.HetAFDWvanhetsestonblijktinhetvoorjaaralleenpositiefgecorreleerd (p<0,01)tezijnmetdepHenhet
siliciumgehaltevanhetwater.VoordezomerperiodezijnalleensignificantpositieveSpearmancorrelaties (p<0,01)gevondentussen
essentiëlevoedingsstoffen (zoalsfosfaatenkalium)enopgeloste
organischecomponenten (DOP,DON,DOC).Eriseentendensdathetactievechlorofyl-aafneemtbijverzuring,maardespreidingindegegevens
isnogalgroot.VoordeonderzochtewaterenzijnechtergeensignificanteSpearmancorrelatiesgevondentussenhetactievechlorofyl-agehaltevanhetwaterendeverzuringsafhankelijkeparametersof
voedingsstoffen.Debiomassavanhetsestoninzwakgebufferdewateren
wordtdusinhetvoorjaarwaarschijnlijkbepaalddoordezuurgraad
vanhetsysteemenindezomerperiodedoorhetnutriëntenaanbod.
Uiteraardheeftdegebruiktemethodediversebeperkingen.Hetisimmers
onmogelijkomexactweertegevenwelkecomponentenvanhetsestonveranderenbijverzuring.Bovendienhebbenseizoensfluctuatieseengrote
invloedopderesultaten.
Momenteelwordtineenaantalsystemenperiodiekgemonsterdendebiomassagekwantificeerdmiddelstellingen.Deresultatenvanditonderzoekzullenwellichteenmeergedetailleerdbeeldgevenvandeeffecten
vanwaterverzuringopdebiomassavanmicrofloraenmicrofauna.
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4.2.WATERPLANTEN
Inhetbuitenland isrelatiefweinigaandachtbesteedaande
effectenvanverzuringopwaterplanten.Ditisopmerkelijkomdat
waterplantenalsprimaireproducenteneenbelangrijkerolspeleninhet
functionerenvanaquatischeoecosystemen.ZowelinAmerika(Haines,
1981;Hendrey,1982)alsindeScandinavischelanden (Grahn,1977;
Nilssen,1980)wordtoverhetalgemeeneensterketoenamevanknolrus
(Juncus bulbosus) enveenmos-soorten (sphagnum spec.)inverzuurde
merenwaargenomen.Vaakwordenhierbijdekarakteristiekeisoëtide
plantesoortenzoalswaterlobelia (Lobelia dortmanna) overwoekerden
verdrongen.Higler (1984)vermeldtdatinBelgiëenWest-Duitsland
eenvergelijkbaresuccessiewordtwaargenomen.
InNederlandwordendezwakgebufferdeenvoedselarmeaquatische
milieusgewoonlijkgedomineerddoorsoortenuithetoeverkruidverbond
zoalsoeverkruid (Littorella

uniflora)

engrotewaterbiesvaren (Isoëtes

,waterlobelia (Lobelia

lacustris)

dortmanna)

•Hetaantalgroeiplaatsen

vandezesoortenblijktdeafgelopen35jaarsterktezijnafgenomen
(zietabel22).

Tabel22.Hetaantalgroeiplaatsenvanenkelewaterplantenuithet
oeverkruidverbondinNederland.
soort
Littorellauniflora

voor 1950*

1983

227

35

Lobeliadortmanna

55

1

Isoëteslacustris

9

1

Isoëtesechinospora

4

0

* minimumaantalgroeiplaatsen.
Dekleinewaterbiesvaren (Isoëtes

echinospora)

isreedsgeheelver-

dwenen,terwijlwaterlobeliaengrotewaterbiesvarennogslechtsopéén
plaatsvoorkomen.Ookhetaantalgroeiplaatsenvanhetoeverkruidis
sterkgereduceerd.
Deachteruitgangvandezekarakteristiekesoortenuithetoeverkruidverbond isuitvoerigbestudeerd (Roelofs,1983;Roelofs&Schuurkes,
1983;Roelofsetal.,1984;Schuurkes&Roelofs,1984).Deresultaten
vanditonderzoektonenaandatverzuringvanwaterenbodemde
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belangrijksteoorzaak isvoordeachteruitgangvanhetoeverkruid.
Voorditonderzoekwerden68zwakgebufferdeenvoedselarmewateren
onderzochtwaarvanbekendwasdatzeomstreeks1950gedomineerdwerden
dooroeverkruid.In1979en1980bleekdatin53 (78%)vandeonderzochtewaterenoeverkruidsterkachteruitgegaanofverdwenenwasdoor
verzuringvanhetmilieu.Vandezeverzuurdewaterenwerd77%gekarakteriseerddoordeaanwezigheidvanondergedokenknolrusen
veenmos-soorten.In23%werdengeenwaterplantenaangetroffen.
Dedooroeverkruidgedomineerdewaterenzijnoverhetalgemeen
zwakgebufferdenhebbenzeerlageconcentratieskooldioxide (C02),
stikstof (N)enfosfor (P).Hetsedimentiscarbonaat (kalk)arm.De
soortenuithetoeverkruidverbondhebbendiversemorfologischeen
biochemischeaanpassingenomtekunnengroeienonderdeze"extreme"
omstandigheden.Hierbijzijnvooraldeisoëtidegroeivormenderol
vandewortels (grotebiomassa,C02-opname,02-afgifte)vanbelang.
S^ndergaard & Sand-Jensen (1981)enSand-Jensenetal.(1982)hebben
defysiologievandezesoortenuitgebreidbestudeerd.Dewateren
waarinknolrusenveenmosdomineerdenblekensterkverzuurd (pH<4)te
zijnenhaddensterkverhoogdekooldioxide-enammonium (NHit+)concentratiesinwaterenbodem.Ditwordtveroorzaaktdoorhetoplossen
vancarbonaat (kalk)inhetsediment,terwijlinverzuurdemilieus
ammoniumdedominanteN-bronis.
Oecofysiologische enkweekexperimenten (Roelofs&Schuurkes,1983;
Roelofsetal.,1984;Schuurkes&Roelofs,1984)hebbenaangetoonddat
vooraldeveranderingenindekoolzuur-enstikstofhuishouding,veroorzaaktdoorverzuring,verantwoordelijkzijnvoordewaargenomen
vegetatie-ontwikkeling.Knolrusenveenmosmissendetypischeadaptaties
omtekunnengroeienindeoorspronkelijkezwakgebufferdemilieus.Wel
blijkenzebetergebruiktekunnenmakenvande,doorverzuring,ver+
hoogdeC02 enNHit -gehaltesinwaterenbodem.Doordehogegroeisnel-

heidkunnenzedelangzaamgroeiende,persistente oeverkruidvegetatie
overwoekerenenverdringen.Eenverdergaandeverzuringvanhetsediment
ofverzuringvanwaterboveneenkalkloossedimentleidttothetverdwijnenvanalleondergedokenwaterplantendooreengebrekaankooldioxide.
Hetisduidelijkdatveranderingenindesamenstellingvandeondergedokenvegetatieprimairveroorzaaktwordendooreenveranderdekoolzuur-
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huishoudingvanwaterensediment.
Momenteelwordenineenkas (zieparagraaf3.3.2.)experimenten
uitgevoerdwaarbijdeinvloedwordtbestudeerdvanzwavelzureen
ammoniumsulfaathoudendeneerslagopnagebootstevenmilieus.Inde
sterkverzuurdevenmilieusblijkenookhierdeondergedokenwaterplantenniettekunnengroeiendooreengebrekaankooldioxide.Bovendientreedtindedoorammoniumsulfaatverzuurdemilieuseensterke
toenameopvanstikstofminnendeoeverplanten zoalspitrus,pijpestrootje,kruipendstruisgrasenveenmos.Hetverdwijnenvanondergedokensoortenuithetoeverkruidverbondblijktookhierprimairveroorzaakttewordendoorveranderingen indekoolzuurhuishouding.Inde
metammoniumsulfaatberegendevenmilieusdaaltdealkaliniteitvanhet
waterzeersneldoorhetsterkverzurendenitrificatieproces.Onder
dezeomstandighedenblijktverdringingvandeondergedokenvegetatie
doorstikstofminnendeoeverplantenalleeneenroltespelenindeovergangszonetussenwaterenland.Dezeoevervegetatie,dieuiteraardniet
gevoeligisvooreenC02-tekortinhetwater,blijktbijstikstofverrijkingzeerconcurrentiekrachtig tezijninderegelmatigedroogvallendeoeverzone.Degevolgenvanwaterverzuringenstikstofverrijkingop
devegetatievanoorspronkelijk zwakgebufferdeenvoedselarmevenmilieuswordtuitvoerigbesprokeninparagraaf3.3.2.
Indezelfdekaswordenvergelijkbareexperimentenuitgevoerdmet
nagebootstezwakgebufferdeenvoedselarmeduinpiassen.Indemet
ammoniumsulfaatberegendeduinpiassenneemtdealkaliniteitvanhet
waterafdoordeverzurendewerkingvanhetnitrificatieproces.Onder
dezeomstandighedenleidtstikstofverrijkingviadeatmosfeertoteen
sterkebiomassatoenamevanongelijkbladigfonteinkruid

(Potamogeton

gramineus). Hierbijoverwoekertdezesoortdoorhetmassaalvormenvan
drijfbladerendeoorspronkelijkevegetatievanduinpiassen.Mededoor
lichtlimitatieverdwijnendanondergedokenplantenzoalsoeverkruid,
rossigfonteinkruid {Potamogeton coloratus)

enkranswieren(Characeeën).

Indemilieuswaardealkaliniteitnogvoldoendehoogisenwaargeen
stikstofverrijkingoptreedtkomendezesoortennaastelkaarvoor.Onder
dezeomstandighedentredengeenvegetatieveranderingenopomdatverschilleninconcurrentiekrachtontbreken.Eenexactekwantitatieveen
kwalitatievebenaderingvanditexperimentisindezefasevanhet
onderzoeknognietmogelijk.
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Ookindeveldsituatielijkenveranderingen inalkaliniteit(verzuring)enstikstofhuishouding (N-verrijking)eenbelangrijkerolte
spelenbijdevegetatie-ontwikkeling.InhetduingebiedvanVoornevalt
dehogebiomassavanongelijkbladig fonteinkruidindezwakgebufferde
enverrijkteduinpiassenop.Indeplassenwaardealkaliniteit,bijvoorbeelddoorhetuitspoelenvancarbonaten,nogvoldoendehoogis
blijkenrossigfonteinkruidenkranswierengoedtekunnengroeien.
Meestalisdestikstofconcentratieindezewaterenzeerlaag.Uitde
resultatenvaneenverspreidingsonderzoek (Bloemendaal&Schuurkes,1982)
blijktdatrossigfonteinkruiduitsluitendvoorkomtinwaterenmeteen
hogerealkaliniteit.DenHartogetal.(1983)vermeldendathetrecent
verschijnenvandezesoortinhetduingebiedveroorzaaktkanwordendoor
uitspoelingvancarbonatenuitdeomgeving (waterverharding)alsgevolg
vandeverzurendedepositie.
Zoweldeveldwaarnemingenalsdekasexperimententonenaandatook
indelaagalkalieneenvoedselarmeduinpiassendevegetatiebeïnvloed
kanwordendoorindirecteeffectenvanzureenstikstofhoudendeneerslag.
Deresultatenvaneenuitgebreidvegetatie-onderzoek inhetduingebied
vanVoorne (vandeMaareletal.,1984)tonenaandatsindsde50-erjaren
ookindeterrestrischevegetatieeenverschuivingheeftplaatsgevonden
naarmeernitrofieleplantesoorten.Hierbijvaltvooraldetoenamevan
stikstofminnendesoortenop zoalsbrandnetel (Urtica dioica) enmuur
{Stellaria

spec.).Mogelijk isookdezeontwikkelingbeïnvloeddoorde

toenemendedepositievanstikstofverbindingen.
Momenteelwordtderolvanzureenstikstofhoudendeneerslagopde
vegetatie-ontwikkelingvanduinpiassenzowelinhetlaboratoriumalsin
hetvelduitgebreidbestudeerd.
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4.3.MACROFAUNA
Inhetbuitenlandisveelonderzoekverrichtnaardeeffectenvan
water-enbodemverzuringopaquatischemacrofauna.VoorgoedeliteratuuroverzichtenwordtverwezennaarOverreinetal.(1981)enHermans
(1984).Bijverzuringvanzwakgebufferdeaquatischeoecosystemen
neemtoverhetalgemeendediversiteitvandemacrofaunasterkafen
verandertdesoortensamenstelling.Sommigeauteursbeschrijvendatook
de"standingcrop"vanmacrofaunaafneemtbijverzuring.
Veelbuitenlandseliteratuurheeftbetrekkingopmerenenrivieren
inScandinaviëenNoord-Amerika.Erbestaannogalgrotegeomorfologischeenzoögeografischeverschillentussendezesystemenende
potentieelgevoeligegebieden inNederland.Bovendienzijninonsland
veellaagalkalienewaterenextreemverzuurd (pH<4).Generalisatie
vanonderzoeksresultaten isdaaromslechtsinbeperktematemogelijk.
VoordeNederlandsesituatieisweinigbekendoverdeeffectenvan
zuredepositieopmacrofauna.Higler (1984)vermeldtdatinhumeuze
vennenenhoogveenwaterenmeteenzureuitgangssituatienoggeenveranderingenindemacrofaunazijngeconstateerd.Oppleistocenezandgrondeninzuid-oostNederlandverzurenechtertalrijkezwakgebufferdehelderewateren,welkeronddevijftigerjarennogeencircumneutralezuurgraadhebbengehad.MetnameindezesystemenneemtdepH
vanhetwatersterkafenverandertdemacrofauna-samenstellingduidelijk (Leuvenetal.,1984a).Gedurendehetvoorjaarendezomervan
1983zijn35verzurendeenzwakgebufferdewaterenintensiefonderzocht
opmacrofauna-samenstelling (Vanhemelrijk,1984;Eeken,1984).Ten
behoevevandezeinventarisatie isdezelfdegroepvanwaterenbemonsterdalsvoorhetmicroflora-enmicrofauna-onderzoek.Inparagraaf
4.1.isreedsuitvoerigbeschrevendatdezewaterenrond1950grote
overeenkomstenvertoonden,allengedomineerdwerdendoorwaterplanten
uithetoeverkruidverbond'en zekernietverzuurdwaren.Deverschillen
indehydrologie,hetkalkgehaltevandebodem,depotentiëleverzurende
depositieenhetbeheervandezesystemenwordenonderanderegereflecteerdindezuurgraadenalkaliniteitvanhetwater.Deonderzochte
waterenweerspiegelenthanseengoedeverzuringsgradiënt.Bijdeverwerkingvandeinventarisatie-gegevens zijndewaterenverdeeldinpHklassen (zietabel23).
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Tabel23.

VerdelingvandeonderzochtewatereninpH-klassen.

klasse

zuurgraad

type

1

pH <4

extreemverzuurd

2

4=SpH£5

verzuurd

3

5<pH û7

relatiefongestoord

4

pHä7

enigszinsgeëutrofieerd

Hetgemiddeldeaantalmacrofaunasoorten (±SD)voorwaterenuitde
bovengenoemdepH-klassenwordtgegeveninfiguur36.Dezefiguurtoont
datbijtoenemendeverzuringdesoortenrijkdomvandemacrofaunasterk
afneemt.Indebasischewateren (klasse4)zijngemiddeldongeveertwee
maalzoveelsoortenwaargenomenalsindeextreemzuresystemen.

SPRING

SUMMER

2

2

N
W

20

3

3
Class.

Figuur36.Hetgemiddeldeaantalmacrofaunasoorten (N±SD)datiswaargenomeninhetwatervanlaagalkalienesystemenmetverschillendezuurgraad (voorklasse-indeling zietabel23).

Omnategaanbijwelkediergroependediversiteitverandertals
gevolgvanwaterverzuring isinfiguur37deminimale,gemiddeldeen
maximalesoortenrijkdomweergegeveninrelatietotdezuurgraad.Met
namedebloedzuigers,waterwantsen,kokerjuffersenlarvenvan
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vedermuggenvertoneninrelatiefongestoordeenenigszins
geëutrofieerdewateren (pHè5;klassen3en4)eengrotesoortenrijkdom.Bijverzuringvandezewaterenneemtdediversiteitvanbloedzuigers,platwormen,weekdieren,hogereschaaldieren,kokerjuffersen
larvenvaneendagsvliegenenvedermuggensterkaf.
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Figuur 37.Hetminimale,gemiddeldeenmaximaleaantalsoorten (N)dat
iswaargenomeninhetwatervanlaagalkalienesystemenmetverschillendezuurgraad (voorklasse-indeling zietabel23).
Hirudinea

- bloedzuigers; Tricladida

muggen; Heteroptera

- platwormen; Chaoboridae

- wantsen; Mollusca

hogereschaaldieren; Ephemeroptera
kokerjuffers; Chironomidae
spinachtigen; Megaloptera

- pluim-

- weekdieren; Malacostraca

- eendagsvliegen; Trichoptera

-

-

- vedermuggen; Odonata - libellen; Arachnida
- slijkvliegen.
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Inde (extreem)verzuurdesystemen (pH<5;klassen 1en2)zijnnooit
bloedzuigers,weekdierenenhogereschaaldierenwaargenomen.Devertegenwoordigersvandezediergroepenzijnduszeergevoeligvoorverzuringvanhunmilieu.HetliteratuuroverzichtvanHermans (1984)
vermeldtdatookzureenverzuurdesystemeninhetbuitenlandgekarakteriseerdwordendoordeafwezigheidvanbloedzuigers,weekdieren
(slakkenenmosselen)enhogereschaaldieren.Bijhistorischonderzoek
kunnendelaatstgenoemdediergroependusgoedgebruiktwordenals
indicatorenvoorcircumneutraletotbasischeomstandigheden.Waterwantsenenlarvenvanlibellenenvedermuggenkunnennogeenredelijke
diversiteitvertoneninhetwatervanverzuurdesystemen.Bijwaterwantsenisindeverzuurdesystemenzelfseenenigszinshogerediversiteitwaargenomeninvergelijkingmetdeoverigewateren.
De Heteropteravertonenoverhetalgemeeneenhogezuurtolerantieomdat
dezedierenookonderverzurendeomstandighedenonderanderehun
osmoregulatieoppeilkunnenhouden (Vangenechtenetal.,1979en
1980;Vangenechten&Vanderborght,1980;Wittersetal.,1984).
Uiteraardverandertbijverzuringvanzwakgebufferdewaterenniet
alleendediversiteitmaarookdesamenstellingvandemacrofaunagemeenschappen.Vooreenuitvoerigebeschrijvingvandeveranderingen
insoortensamenstellingendecorrelatiesvandiversetaxametfysischchemischeparametersinhetwaterwordtverwezennaarVanhemelrijk
(1984).
Derelatieveabundantievandiversediergroepeninrelatietotde
zuurgraadvanhetwaterisuitgezetinfiguur38.Overhetalgemeenkan
gesteldwordendatbijverzuringeensterkedominantievanenkelemacrofaunataxaoptreedt.Inzoweldelente-alsdezomerperiodevertonen
vooraldetweevleugeligen,wantsenenwaterkeversinverzuurdesystemen
(pH<5)eenhogerelatieveabundantie.Indecircumneutraleenbasische
wateren (pHä5)iseenbetereverdelingvandegemiddelderelatieve
abundantieoverdeverschillendemacrofaunagroepenwaargenomen.Metname
deabundantievanweekdieren,bloedzuigers,platwormen,kokerjuffersenlarvenvanlibellenen eendagsvliegen neemtsterkafbijwaterverzuring.
Opmerkelijk isdatbijverzuringvanaquatische systemenverschuivingen
optredenvanherbivorenendetritivorennaarpredatoren.Mogelijkerwijzelevenveelpredatorenvaninwaaiendemacrofauna.Eenverschuiving
naarorganismenmeteencarnivoorvoedingspatroon isookwaargenomen
bijverzuringvanrivieren (Fribergetal.,1980;Halletal.,1980en
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Figuur 38.Degemiddelderelatieveabundantievandiversemacrofaunataxa (%) inrelatietotdezuurgraadvanhetwater.Alleentaxameteen
relatieveabundantiegroterdan0,5%zijnopgenomen.Desomvande
abundantiesbinnenéénklassebedraagtsteeds100%(voordeklasseindelingzietabel23).
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1981;Otto&Svensson,1983).Deveranderingen insamenstellingenabundantievandebovengenoemdefunctionelegroepenheeftwaarschijnlijk
verstrekkendegevolgenvoordeinitiëleafbraakprocessenvanorganisch
materiaal.
Higler (1984)beschrijftdatdedierendieindebodemleven,verzuringbeterkunnenverdragendandedierendiezwemmenofvrijrondkruipen.DebodemheefteengroterebuffercapaciteitdanheterbovenstaandewaterendepHisoverhetalgemeenhogerdaninhetwatercompartiment.Tochverandertalsgevolgvanverzuringookdekwaliteit
enkwantiteitvandebodemfaunaduidelijk.Intabel24wordthet
gemiddeldeaantalindividuenperoppervlakte-eenheidweergegevenin
relatietotdezuurgraadvanhetbodemextract.Ookdezegegevenshebben
betrekkingopdebovengenoemdezwakgebufferdewateren.Debodemis
steedsbemonsterdmetbehulpvansteekbuizenendeaanwezigefaunaverzameldnahetuitspoelenvandemonstersovereenzeefmeteenmaaswijdtevan0,5mm.Tabel24toontdatzowelindeoeverzonesmetorganischeenmineralebodemalsinhetopenwaterbijverzuringeenafname
plaatsvindtindedichtheidvandebodemfauna.Vanwegedeheterogeniteitvanhetbodemcompartimentzijndestandaardafwijkingenvanhet
gemiddeldeaantalindividuenechtergroot.
Tabel 24.Hetaantalbodemdieren (N)inrelatietotdezuurgraadvanhet
bodemextractenhetbodemtype.
bodem- zuurgraad
type
bodemextract
1

2

3

voorjaar
aantal
N .m'.2
9

p H Ï6

aantal

1142 + 1049

15

zomer
N .m'-2
1221 + 1872

5.5 ÛpH<6

11

276 +

360

9

560 +

544

pH<5.5

11

364 +

291

10

128 +

182

pHä6

14

1669 + 1549

17

5.5SpH<6

9

1810 + 1826

9

248 ±

588

pH<5.5.

11

1047 +

952

9

240 ±

238

8

820 +

642

17

1080 ± 1313

5.5^pH<6

14

697 +

823

8

790 ± 1755

pH<5.5.

10

672 + 1051

10

pHä6

1.oeverzonemetmineralebodem
2.openwater
3.oeverzonemetorganischebodem

1167 + 1038

280 ±

377
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Inhetbodemcompartimentvandezwakgebufferdewaterenworden
voornamelijkoligochaetenenmuggenlarvenwaargenomen.Dediversiteit
vandezediergroepenneemtsterkafalsgevolgvanbodemverzuring.Bij
extremeverzuringvandebodemverdwijnendemeestesoortenoligochaetenentreedteensterkedominantieopvanenkelesoortenmuggenlarven.
Buskens (1983)bestudeerdedemuggenlarvenpopulaties inhetwater
endebodemvanlaagalkalienesystemen.Ookdezeauteurconstateert
datbijdezediergroepgroteveranderingenoptredenindeabundantieen
ensamenstellingvandesoorten.
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4.4.VISSEN
Vissenvormenhetparadepaardjevanhetverzuringsonderzoek.Deze
organismengavendeeerstesignalenvoordecatastrofalegevolgenvan
zuredeposities.Zo'n20jaargeledenontdektemeninScandinaviëdat
devisstandinverzuurdemerenenrivierensnelterugliep.Sindsdien
isereenwarevloedgolfvanpublikatiesovereffectenvanwaterverzuringopvispopulatiesontstaan.VooreengoedoverzichtvandeScandinavischeenNoord-AmerikaanseliteratuurwordtverwezennaarDrabl^s
&Tollan (1980).Overreinetal. (1981),Johnson (1982)enGorissen (1983).
VeelpublikatiesbehandelendeeffectenvanwaterverzuringopSalmoniden.
enzijnderhalvenietrelevantvoordeNederlandsesituatie.
Bijaanvangvanhethierbeschrevenonderzoekwasweinigbekend
overdesamenstellingvanvispopulatiesinpotentieelgevoelige
wateren (alkaliniteit Û2meq.1-1)vanonsland.Daaromwerdengedurende
1983eengrootaantalzwakgebufferde,zureenverzurendesystemen
(n=54)intensiefgeïnventariseerdopdesamenstellingvanvispopulaties.Hetmerendeelvandeonderzochtewaterenisgelokaliseerdopde
pleistocenezandgrondenvanzuid-oostNederlandenindekalkarme
duinen.Omsoortspecificiteitvanhetvistuiguittesluitenisgebruik
gemaaktvaneencombinatievanschep-enkruisnetten,wargarens,fuiken
eneenzegen.Allewaterenzijnminimaaldriemaalbemonsterd.Terbepalingvandezuurtolerantieenhetvoortplantingssuccesvanvissen
werdenaanvullendnog37waterenonderzocht.VooreenuitvoerigebeschrijvingvanditonderzoekwordtverwezennaarLeuvenetal.(1984a,
b)enOyen (1984).
Erzijnintotaalmeerdan 15.000vissengevangen.Ongeveer90%
vandezevissenwasafkomstiguitbasischeencircumneutralewateren
(pHä 5). Inzureenverzuurdesystemenwerdenmeestalgeenvispopulatieswaargenomen.Indienindezesystemenwelvisaanwezigwas,betrof
hetvaakkleineen/ofsoortenarmepopulaties.Tabel25toontdatin
zwakgebufferdewaterenvanNederland (n=91)eentwintigtalvissoortenzijnwaargenomen.Viersoortenzijnnietgevangen,maarwordenin
deliteratuurenarchievenwelvermeldvoordittypewateren.Hetbetrefthierechterwaterenwelkenietzijnopgenomeninhetmonsterprogramma.DeOrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserij(O.V.B.,
1984)vermeldtdatdeNederlandsefauna59zoetwatervissentelt.
Ongeveer40%vandezezoetwatervissoortenkunnendusindezachte
waterenvoorkomen.Indiendezeerzeldzameofverdwenenriviertrekvissen
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enandererariteitennietwordenmeegerekend,isditpercentageaanmerkelijkhoger.Bijnaallewaargenomenvissoortenzijnopgenomeninde
visserijwet.Dekleinemodderkruiper,degrotemodderkruiperende
bittervoorn zijnopgenomenindenatuurbeschermingswet.Vanvrijwel
allevissoortenisvoortplantingwaargenomenindezachtewateren.De
aalengraskarperkunnenzichinNederlandnietvoortplanten.Ditbetekentdatdemeestevispopulatieszichondernormaleomstandigheden
kunnenhandhaveninzwakgebufferdesystemen.

Tabel25.Waargenomenvissoorteninzwakgebufferdewateren.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Status

1.

Aal

Anguilla anguilla

2.

Alver

Alburnusalburnus

+

3.

Amerikaanse hondsvls

Umbrapygmaea

+

4.

Baars

Perca fluviatilis

+

5.

Bittervoorn*

Rhodeus sericeus amarus

0

6.

Blankvoorn

Rutilus rutilus

+

7.

Brasem

Abramisbrama

+

8.

BruineAmerikaanse dwergmeerval

Ictalurus nebulosus

-

9.

Driedoornige stekelbaars

Gasterosteus aculeatus

+

+

10.

Goudvis

Carassius auratus

11.

Graskarper

Ctenopharyngodon idella

-

12.

Grote modderkruiper

Misgurnus fossilis

0

13.

Karper

Cyprinus carpio

+

14.

Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

0

15.

Kolblei

Blicca bjoerkna

+

16.

Kroeskarper

Carassius carassius

+

17.

Pos*

Gymnocephalus cernua

+

18.

Ruisvoorn

Scardinius erythrophthalmus

+

19.

Snoek

Esox lucius

+

20.

Snoekbaars*

Stizostedion lucioperca

+

21.

Tiendoornige stekelbaars

Pungitius pungitius

+

22.

Winde*

Leuciscus idus

+

23.

Zeelt

Tinea tinea

+

24.

Zonnebaars

Lepomis glbbosus

-

Devissoort isopgenomen inde Visserijwet.
De vissoort is indeNatuurbeschermingswet opgenomen.
De vissoort komt ingéén vanbeide wetten voor.

Devissoort wordt vermeld voor zwakgebufferde wateren maar is
niet indebemonsterdewateren waargenomen.

Tabel26toonteenoverzichtvandeminimalepHwaarbijvissoorten
inNederlandzijnwaargenomenendepresentievandezesoortenineen
tweetalcategorieënlaagalkalienesystemen.Inzureenverzuurdesyste-
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men (pH<5)zijnachtvissoortenwaargenomen.Demeestevandezesoortenkomenslechtsineenkleinpercentagevandezewaterenvoor.Alleen
degeïntroduceerdeoost-Amerikaansehondsvisisregelmatig (21%)aangetroffeninzurewateren.

Tabel26.DeminimalepHwaarbijvissoortenzijnwaargenomenendepresentievandezesoortenintweecategorieënlaagalkalienewaterenmet
verschillendezuurgraad.
Presentie inlaagalkaliene wateren (%)
Vissoort

Carassius

carassius

Ctenopharyngodon

idella

MinimalepH

pHà5

pH<5

n =91

n=26

n=28

9.1

4

-

8.1

4

-

Cobitis

taenia

6.4

13

-

Lepomis

gibbosus

6.4

4

-

6.1

21

-

6.1

8

-

5.9

46

-

5.4

8

-

5.2

17

-

5.1

8

-

Blicca

bjoerkna

Gasterosteus
Rutilus

aculeatus
rutilus

Ictalurus

nebulosus

Anguilla

anguilla

Pungitius

pungitius

Alburnus

alburnus

5.0

13

-

Carassius

auratus

4.9

17

-

4.7

29

4

4.7

4

4

Abramis brama

4.3

33

4

Perça

4.3

50

4

4.3

46

4

Cyprinus

carpio

Misgurnus

fossilis
fluviatilis

Scardinius

erythrophthàlmus

Essox

lucius

3.8

56

7

Tinea

tinea

3.7

33

4

3.1

25

21

Umbra pygmaea

Dederen (1984)enLeuvenetal.(1984c)vermeldendathondsvissenonder
extremeomstandighedenvoorkomen.Dezesoortkanoverleveninzuurstofarmeen/ofkoolzuurrijke,tijdelijkdroogvallende,ionenarmeenextreem
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zuremilieus.Infiguur 39wordtdeoverlevingskansvandeAmerikaanse
hondsvisweergegeven inrelatietothetcalciumgehalteendezuurgraad
vanhetwater.Dezefiguurtoontdatdehondsvisbijeenextreemlage
calciumconcentratievanhetwater (100ymol.1-)eenpHvan3,1tolereert.Indiendecalciumconcentratievanhetkweekmediumhoogis
(500ymol.1 -1 ),kandezesoortnoggoedoverlevenbijeenpHvan2,9.
InhetveldisdezesoortwaargenomentoteenpHvan3,1.Dehondsvis
isdusdemeestzuurtolerantevissoort.
Umbra pygmaea
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3.0
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Figuur39.Deoverlevingskans (P)vandeAmerikaansehondsvis (Umbra
pygmaea) inrelatietothetcalciumgehalteendezuurgraadvanhet
kweekmediumnaeenincubatietijdvan 10dagen.
—O — I C a 2 + ]=5 °0ymol.1"1.;— A — [ca+2 ]=100ymol.1-1.
Kleijn (1968)enLeuvenetal.(1984c)vermeldendathetverspreidingsgebiedvan U. pygmaea beperktistotzuid-oostNederland.Hetisaannemelijkdatdezesoortzichindetoekomstverderzaluitbreiden.
Indecircumneutraleenbasischewateren (pHä5)werdentwintig
vissoortenwaargenomen.DeAmerikaansehondsvis,baars,blankvoorn,
brasem,karper,kolbei,ruisvoorn,snoekenzeeltzijnineenrelatief
hoogpercentagevandelaagalkalienewaterenaangetroffen.
Figuur40 toontderelatieveabundantievandiversevissoortenin
eentweetalcategorieënvanwaterenmetverschillendezuurgraad.
Duidelijkisdatdezureenverzuurdewateren (pH<5)vrijwelvollediggedomineerdwordendoordehondsvis.Indezwakgebufferdewateren
metpHï5kunnendebrasem,bruineAmerikaansedwergmeerval,baars,
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ruisvoornenblankvoorninrelatiefhogeaantallenvoorkomen.

SPECIES
D pHa5,n=26

Ctenopharyngodon idella
Misgurnus fossilia
Pungitius pungitius

I

• pH-5,n=28

Lepomis gibbosus
Ga8tero8teus aculeatus
Anguilla anguilla

3

Cobitis taenia
Umbra pygmaea
Alburnus alburnus
Tinea tinea
Blicca bjoerkna
Caras8ius carassius
Esox luckjs
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Abramis brama
Ictaturu8 nebuk>8U8
Perca fkiviatiüs
Scardinius«rythrophthaimus
RutHusrutihjs

10

15 20 25

Figuur40.Derelatieveabundantie (%) vandiversevissoortenintwee
categorieënwaterenmetverschillendezuurgraad.

Combinatievandegegevensintabel26enfiguur40geefteen
goedeindrukvandepresentieenabundantievanvisseninverzuurde
enpotentieelgevoeligesystemen.Cannategaanwelkevissoortenals
gevolgvanverzuringzijnverdwenen,istevenshistorischonderzoek
verricht.Hierbijisgebruikgemaaktvantalrijkewetenschappelijke
publikatxes,vissencollectiesinhetZoölogischMuseumteAmsterdam
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Tabel 27.Depresentievanvissoorteninrelatietotdezuurgraaden
alkaliniteitvanhetwater.
SPECIES

s
0*

S

ƒ
1.Galgenven
Î38.B-396.2
2.GatvanKlercks
192.6-378.9
3.Leikeven
130.9-402.1
4.Witven
142.7-397.6
5.VoorsteChoorven
142.5-347.2
6.Bergven
265.2-494.6
7.Kiezelven
169.9-380.3
8.Rouwkuilen
191.5-390.3
9.Peetersven
160.5-375.3
10.VenbijSchayk
168.4-417.3
11.Ganzenpoel
216.5-547.2
12.Plakkeven
131.2-402.9
13.Lobeliabaai
172.5-379.4
14.Staalbergven
143.5-398.3
15.Diaconieven
141.6-396.8
16.Vogelvljvers
181.4-417.2
17.Elfenmeer
206.8-354.8
18.Ganzenven
146,4-399.2
19.GrootHuisven
146.3-398.7
20.Keelven
139.2-396.3
21.Eendenpoel
206.7-351-.6
22.DuinpiasBakkeveen
214.2-566.4
23.KleinSchaapsloopven
161.5-373.3
24.Gerritsfies
184.5-463.6
25.GrootAderven
143.6-398.0
26.KleinAderven
143.4-397.8
27.Roelofsven
184.3-421.0
28.VanHuneplak
144.8-599.0
29.Beeldven
144.2-399.5
30.Grote
raoosf
188.2-368.8
31.Zwartewater
210.7-397.5
32.Zwartewater
123.4-375.7
33.Galgenven
161.0-375.5
34.VanEsschenven
142.8-397.8
35.Haambroek
201.2-357.0
36.Kriekeput2
66.1-365.1
37.Geystersven
200.9-395.1
38.Winkelsven
146.3-396.1
39.Kanaalven
188.1-369.1
40.Kranenbroek
191.9-345.4
41.Griltjesplak
143.3-599.7
42.GrootSchaapsloopven
161.4-373.1
43.Backsven
137.9-395.9
44.Kriekeput1
66.0-365.2
45.BroekseWielen5+6
181.0-415.6
46.Ballastput
240.0-454.0
47.DeBanen
183.8-364.6
48.BroekseWiel1
180.9-415.5
49.Badhuiskuil
146.2-601.1
50.NieuwkuijkseWiel
141.1-411.1
51.Arjensplak
146.2-599.4
52.Grootmeer
150.3-382.8
53.Béuven
173.0-379.0
54.Bankven
133.2-390.8

ß

3.8
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.0
4.1
4.1
4.1
4.1
.2
.3
.3
.4
.4
4.5
4.5
4.6
4.7
4.7
4.8
5.0
5.4
5.4
5.4
5.4
5.5
5.6
5.9
6.0
6.3
6.3
6.4
6.5
6.5
6.6
6.6
6.8
7.1
7.1
7.2
7.2
7.3
8.0
8.1
8.9
9.5
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en het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie t e Leiden en persoonlijke
mededelingen van deskundigen. Voor een uitvoerige beschrijving van het
h i s t o r i s c h onderzoek wordt verwezen naar Oyen (1984) . Een beknopt overzicht van de r e s u l t a t e n van d i t onderzoek wordt weergegeven in tabel 27.
Deze tabel i l l u s t r e e r t dat in verzuurde wateren met een "gemiddelde pH"
lager dan 6 veel vissoorten zijn verdwenen.
Figuur 41a toont dat het percentage visloze wateren sterk toeneemt
b i j verzuring t e r w i j l in vrijwel a l l e circumneutrale t o t basische
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Figuur41.Devisserijkundige statusvanlaagalkalienesystemenin
relatietotdezuurgraadvanhetwater.Indecirkelswordtvermeld
hoeveelwaterenineenbepaaldepH-klassebemonsterdzijn.
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waterenvispopulatiesaanwezigzijn.Eenrelatiefgrootpercentagevan
dezureenverzuurdewaterenbevatzuiverepopulatiesvandeAmerikaansehondsvis.
Middelsheteerdergenoemdehistorischeonderzoek (zietabel27)kon
vooreengrootgedeeltevandeverzuurdewaterenwordenaangetoonddat
dezeinhetverledenwelvispopulatiesherbergden.
Figuur41billustreertdatookhetpercentagewaterenmetverdwenen
vispopulatiessterktoeneemtbijverzuringvanzwakgebufferdesystemen.
Dewaterenmetzuiverehondsvis-populaties zijnindezefiguuralsvislozewaterenbeschouwd.Dezevissoortisimmerszuurtolerantenpas
recentelijk inNederlandgeïntroduceerd.
Hetgemiddeldeenmaximaleaantalvissoorteninrelatietotde
zuurgraadvanhetwaterwordtgegeveninfiguur41c.Duidelijk isdat
hetaantalvissoortenalsgevolgvanverzuringvanoppervlakte-wateren
sterkafneemt.VoordepH-tolerantievandediversevissoortenwordt
verwezennaartabel26.indezetabelwordtvaniederevissoortde
minimalepHgegeven,waarbijdezeiswaargenomen.Bijeengrootaantal
waarnemingenvaneenbepaaldevissoortzaldezeminimalepH-waardede
tolerantiegrensbenaderen.
Omnategaanwelkecombinatiesvanvissoorteninzwakgebufferde
systemenvanNederlandvoorkomen,zijndedatavantabel27gebruikt
vooreenclusteranalyse ("Averagelinkagebetweenthemergedgroups").
Deresultatenvandezeanalysezijnsamengevatineendendrogram
(figuur42).Dewaternummersinfiguur42 corresponderenmetdenummers
intabel27.Metbehulpvandesimilariteitsindex (S)vanJaccard
kunnenvijfgroteclusters (At/mF)endiverserestclusters (Rit/m
R5)onderscheidenworden.ClusterAisnietinhetdendrogramweergegevenomdatditdevislozewaterenbevat.Dezesystemenzijnbijna
allemaalzuurofverzuurd.ClusterBbevatzevenzurewaterenwaarin
alleendehondsvisisaangetroffen.IndevierwaterenvanclusterC
zijnvrijweluitsluitendtoppredatoren zoalssnoekenbaarswaargenomen.
HetClusterDwordtgevormddoorelfsoortenrijkewateren.Inbijna
allewaterenvanditclusterisdecombinatievanbaars,blankvoorn,
brasem,ruisvoornensnoekaangetroffen.Eenviertalrelatiefsoortenrijkewaterenmetdecombinatievanwildegoudvis,baarsenzeeltwordt
samengevoegdinclusterE.
DriesoortenarmewaterenmetzeeltvormenhetclusterF.Declusters
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Figuur42.Dendrogramvaneenclusteranalyseoppresentevissoorten.
ClusterAisnietopgenomenomdatditdevislozewaterenbevat.
S:SimilariteitsindexvanJaccard.

DenEbevattenwaterenwelkerelatiefongestoordzijn.Devissoorten
ofvisgemeenschappenvandezewaterenzijnderhalverepresentatief
voordenietverzuurdezwakgebufferdesystemen.Inparagraaf3.3.1.
isaangetoonddatookdezezachtewaterenreedseengrootgedeeltevan
debuffercapaciteitverlorenhebbenalsgevolgvanzuredepositie.Het
isaannemelijkdatdevispopulatiesinwaterenvanclusterDenEbij
eenverdergaandeverzuringzullenverdwijnenenalleenrelatiefsoortenarmeenzuiverehondsvis-populatiesofvislozewaterenoverblijven.
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4.5.AMFIBIEËN
Delaatstedecenniazijnalsgevolgvantalrijkemenselijkeactiviteitenveelamfibieën-populatiesverdwenenofquaomvangsterkgereduceerd.InNederlandzijndaaromallesoortenamfibieënsinds1973
opgenomenindeNatuurbeschermingswet.Overdeinvloedvanverzuring
opamfibieënisnogvrijweinigbekend.InNoord-Amerikagaathetaantalpopulatiesvandesalamander Abystoma maculatum sterkachteruit
alsgevolgvanverzuringvandevoortplantingspoelen (Pough,1976;
Pough&Wilson,1974).Gosner&Black (1957)hebbeneenverspreidingspatroonvanamfibieënwaargenomendatafhankelijk isvandezuurgraad
vandevoortplantingswateren.Clauznitzer (1979)toontaandatin
Duitslanddesterkeachteruitgangvandeheikikkerveroorzaaktwordt
dooreenschimmelaantastingvandeeiklompen.Hetbeschimmelingspercentageisafhankelijkvandezuurgraadvanhetwater.Roelofs (1983)vermeldtvoorNederlandeensterkgereduceerdvoortplantingssuccesvan
amfibieëninverzuurdewaterenwegensbeschimmelingvandeeilegsels.
EensoortgelijkfenomeenisinonslanddoorStrijbosch (1979)beschrevenvoorvannaturezurewateren.Hagström (1977,1980)heeftin
West-Zwedengeconstateerddatwaterverzuringresulteertineensterke
"vergrijzing"vanpopulatiesvandebruinekikkerendegewonepad.
Alseenindirecteffectvanverzuringblijkthetaantalkleinewatersalamanderstoetenemenwegenshetplaatselijkuitstervenvande
vissen.VolgensCuppen (1983)isopdeVeluweeengoedontwikkeldepopulatievandeheikikkerverdwenenalsgevolgvanverzuringvanoppervlaktewater.
Debeschikbareliteratuurgegevensoverdeeffectenvanwaterverzuringopamfibieën-populatiesinNederlandzijnnogalfragmentarisch.
Bovendienisnietgeheelduidelijkwelkesoortenbedreigdwordenals
gevolgvanzuredepositie.Omeenbeterinzichtteverkrijgenindeze
problematiek isgedurende 1983eengrootaantal (n=96)zwakgebufferdezureenverzuurdewaterengeïnventariseerdopdesoortensamenstellingenhetvoortplantingssuccesvanamfibieënbestudeerd
(Christiaans,1983;Leuvenetal.,1984b).Tijdensditonderzoekzijn
negensoortenwaargenomenindevoorverzuringgevoeligesystemen.
Tabel28toontdatinveellaagalkalienesystemenpopulatiesvande
groenekikker,bruinekikker,heikikkerengewonepadvoorkomen.De
rugstreeppad,zwemvoetsalamander,kleinewatersalamander,alpenwater-
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salamanderenkamsalamanderkomenslechtsvoorineenkleinpercentage
vandezachtewateren.Invergelijkingmetanderewatertypenzijn
echterookdezebezettingspercentagesnogrelatiefhoog.Strijbosch
(1979)heeftookdeknoflookpadwaargenomeninzwakgebufferdewateren.
DeNederlandsefaunatelttotaal 15soortenamfibieën (Sparreboom,
1983).Eenenanderbetekentdatminstens60%vandezesoortenvoorkomt
insystemenwelkegevoeligzijnvoorzuredepositie.Omdatveellaag
alkalienewatereninbeschermdenatuurgebiedenliggen,vervullendeze
systemeneenbelangrijkefunctievoordeinstandhoudingvanamfibieënpopulatiesinNederland.

Tabel 28.Hetpercentagelaagalkalienewaterenwaarinamfibieënpopulatieszijnaangetroffen.
Nederlandsenaam

Wetenschappelijkenaam

%wateren
(n=96)

1. Groenekikker

Rana esculenta

72,1

2. Gewonepad

Bufo bufo
Rana temporaria

58,4

3. Bruinekikker
4. Heikikker
5. Zwemvoetsalamander

Rana arvalis
Triturus
helveticus

8. Kamsalamander

Triturus
Triturus
Triturus

9. Ragstresppad

Bufo calamita

6. Kleinewatersalamander
7. Alpenwatersalamander

10. Knoflookpad

Pelobates

vulgaris
alpestris
cristatus
fuscus

**Dezesoortisnietwaargenomenindeonderzochtewateren.Hetbetreft
hiereenliteratuurvermeldingvanStrijbosch (1979).
Demeestekikkers,paddenensalamandersvertoneneenvrijruimebiotoopkeuze,indiendezegecorreleerdwordtmetdezuurgraadenalkaliniteitvanhetvoortplantingswater.Deheikikkerverblijfthetgrootste
gedeeltevanhetjaarophetlandenprefereertdanvooraldevochtige
heide-enbosmilieus.Hetmerendeelvandezebiotopenbevindtzichop
depleistocenezandgrondenvanzuid-oostNederland.Demeesteoppervlaktewaterenindezeregio'szijnzwaktotmatiggebufferd.Deheikikkerisduswatbetreftzijnvoortplantingswaterenvrijwelvolledigaangewezenopsystemenwelkegevoeligzijnvoorverzuring.

52,8
40,5
21,9
9,4
6,3
5,2
4,7
**
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Figuur43atoontdatindezegebiedendemeestepopulatiesvandeheikikkerzijnwaargenomen inwaterenmeteenpHtussen3,5en6,0.Inde
onderzochtewaterenzijntotaal666eiklompenvandezesoortaangetroffen.Defrequentieverdelingvandeeiklompeninrelatietotdezuurgraad
vanhetvoortplantingswater isweergegeveninfiguur43b.BijnaalleeiklompenzijngevondeninwaterenmeteenpHtussen3,5en5,0.Figuur
43cillustreertdathetgemiddeldeaantaleiklompenperwaterinditpHtrajectsterkafneemtbijeendalendepH.Omdatereenlineairverband
bestaattussenhetaantaleiklompenendepopulatie-omvang,kangesteld
wordendathetgemiddeldeaantaleiklompenperwatersterkafneemtbij
verzuring.Uiteraardisnietalleenhetaantaleiklompenbepalendvoor
hetvoortplantingssuccesvanamfibieën,maarookhetaantaleierenper
klomp,hetbevruchtingspercentage endemortaliteitvandeeieren,larvenenjuvenielen.Inhetveldisgeenduidelijkecorrelatiegevonden
tussenhetaantaleierenperlegselenzuurgraadvanhetvoortplantingswater.Weltredeninzureenverzuurdewaterenveranderingenopwat
betreftdeosmoregulatievandeeieren.Dezezwellenminder,waardoorde
eiklompenkleinblijvenenstevigaanvoelen.Deembryo'swordeninhun
ontwikkelinggehinderdomdaterplaatsgebrekontstaat.Bovendienkande
staartbeweging inslechtgezwolleneierennietgoeduitgevoerdworden.
Hierdoorkrijgendeembryo'sproblemenmetzuurstofvoorziening.Deverzwakteen/ofafgestorveneierenrakensnelgeïnfecteerdmetzuur
resistenteschimmelsbehorendetotdeSaprolegniaceae.Dezeschimmelinfectieiswaarschijnlijknietprimair.Debeschimmelingvandeeieren
kanzoweltijdensdeeerstealsdelatereontwikkelingsstadiaoptreden.
Omdathetbeschimmelingsproces irreversibelis,kandebeschimmelingsgraadvandeeierengebruiktwordenomdemortaliteitvandeeierente
bepalen.Infiguur43disdemortaliteitvanheikikker-eierenweergegeveninrelatietotdezuurgraadvanhetvoortplantingswater.Met
behulpvan"Probitanalysis"(SAS,1982)isbepaalddatdemortaliteit
significanttoeneemtbijeenstijgendezuurgraad.VooralinhetpHtrajecttussen4,5en3,5neemtdemortaliteitsterktoe.Enkelebelangrijkelethaleconcentratie-waarden zijnweergegevenintabel29.Dezetabel
toontbijvoorbeelddatbijeenpHvan4,2 (LC5o-waarde)demortaliteitskansal50%bedraagt.
Nietalleenbijdeheikikker,maarookbijdebruinekikker,degroene
kikkerendegewonepadstijgtdeeimortaliteitsterkbijeentoenemende

- 113 -

Rana arvalis

10.0 pH
Figuur43.Eenoverzichtvandeveldwaarnemingen aande.heikikker (Rana
arvalis) inzwakgebufferdewateren.
a.Hetpercentagewaterendatbezetismetheikikker-populaties inrelatietotdezuurgraadvanhetsysteem.DecijfersbovendegearceerdebalkengevenweerhoeveelsystemenineenbepaaldepH-klasseonderzochtzijn.
b. Derelatieveverdelingvanhetaantaleiklompen (n=666)overdeverschillendepH-klassenvandevoorplantingswateren.
c.Hetminimale,gemiddeldeenmaximaleaantaleiklompenvoorwaterenuit
diversepH-klassen.
d.Degemiddeldeeimortaliteit (%) inrelatietotdezuurgraadvanhet
water.Deverschillendesymbolengevenaanhoeveeleiklompen (n)zijn
aangetroffenineenwatermeteenbepaaldezuurgraad.Detheoretische
mortaliteit-curveisberekendmetbehulpvan "SASprobitanalysis".
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verzuringvanhetvoortplantingswater (Christiaans,1983;Leuvenetal.,
1984b).Strijbosch (1979)heeftbeschrevendatdeeierenvandeknoflookpadinwatermeteenpHvan4,5volledigbeschimmelen.Mortalitéitspercentagesvansalamandereieren inrelatietotdezuurgraadvanhetwater
ontbreken.Deeierenvansalamanderswordenimmersafzonderlijkopde
vegetatieafgezetenzijnmoeilijktevinden.

Tabel29.Lethaledosiswaarden (LC„)vooreierenvandeheikikker
——————~~—

ig

(Rana arvalis)
Mortaliteitskans%

LC % (pH)

99

3.2

90

3.6

50

4.2

10

4.8

1

5.2

Inhoofdstuk2isreedsopgemerktdatveldwaarnemingenmeestal
correlatiefzijn.Causaleverbandentussenbijvoorbeelddeeimortaliteit
endezuurgraadvanhetwaterkunnenalleengelegdwordenmetbehulpvan
gestandaardiseerdeenvollediggecontroleerdeexperimenten.Deresultatenvaneendergelijkexperimentzijnweergegeveninfiguur44.Indit
experimentisalleendezuurgraadvanhetkweekmedium (zwakgebufferd
venwater)gevarieerddoortoevoegenvanzwavelzuurenzijnalleandere
fysischeenchemischeparametersconstantgehouden.Vooriedereproefgroepissteedsdecumulatieveeimortaliteittothetstadiumvan
"hatching"bepaald.Figuur44illustreertdatzowelbijdeheikikker,de
bruinekikker,degroenekikkeralsdegewonepaddeeimortaliteitsterk
toeneemtbijverzuringvanhetkweekmedium.Dezetoenameisvooralin
hetpH-trajekt4,5tot3,5zeerduidelijk.Bijallesoortenbedraagtde
eimortaliteit 100%indiendepHvanhetkweekmediumkleinerdanofgelijkisaan3,5.Opmerkelijk isdatderesultatenvanditkweekexperimentvolledigovereenstemmenmetdebovengenoemdeveldwaarnemingen.Dit
laatstebetekentuiteraarddatwaterverzuringdaadwerkelijk resulteert
ineensterkverminderdvoortplantingssuccesvanamfibieën.
Bijverzuringvanoppervlaktewaterverandertuiteraardnietalleen
dezuurgraadvanhetwater.Inhoofdstuk 3isaluitvoerigbeschreven
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datalsgevolgvandiversedirecteenindirecteeffectenvanzuredepositietalvanfysischeenchemischeparametersveranderen.Inverzuurde
systemenwordenbijvoorbeeldrelatieflagecalcium-enhogeammoniumconcentratiesgemeten.Ookkunnen (zware)metalen,zoalsaluminiumen
cadmium,gemobiliseerdwordenvanuithetsedimentofuitspoelenvanuit
dedirecteomgeving.Omnategaanwatheteffecthiervanisophet
voortplantingssucces,zijnaanvullenddiversekweekexperimentenuitgevoerdmeteierenenlarvenvandebruinekikker.
Degebruiktebasiskweekmediazijnwatbetreftsamenstellingvergelijkbaarmetrelatiefongestoordezwakgebufferdewateren.Dekweekmedia
zijnsteedsbereidmetgedemineraliseerdwaterenzuiverechemicaliën.
Bijdekweekexperimenten issteedsdezuurgraadendeconcentratievan
calcium,aluminiumofcadmiumgevarieerd.Dekeuzevooreenbepaalde
gradiëntisaltijdgemaaktopbasisvanveldgegevens,hetgeenbetekent
datdegegevensgeëxtrapoleerdkunnenwordennaardeveldsituatie.
Vooreenuitvoerigebeschrijvingvanditonderzoekwordtverwezennaar
Heijligers (1984).

7.
100

-• Rana arvalis
-o Rana temporaria
•• Bufo bufo

75

c Rana esculenta

50

25

3.0
Figuur44.Deeimortaliteit (%) vandeheikikker (Rana arvalis),
kikker (Rana temporaria),
esculenta)

bruine

gewonepad (Bufo bufo) engroenekikker (Rana

inrelatietotdezuurgraadvanhetkweekmedium.
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Tabel30toontdateenhogealuminiumconcentratie (185ymol.1 )inhet
kweekmediumbijdebruinekikkerresulteertineensignificanthogere
eimortaliteittenopzichtevanhetbasismedium.Bijeenverlagingvan
decalciumconcentratievan525tot60ymol.11ofeenextreemhoog
ammoniumgehalte (1000ymol.1")inhetmediumisgeensignificantetoenamevandeeimortaliteitwaargenomen.Deverhogingvandeammoniumconcentratietot1000ymol.1-1gaatwelgepaardmeteenvertraging (1à2
dagen)vandeei-ontwikkeling.

Tabel 30.Deeimortaliteit (%) vandebruinekikker (Rana

temporaria)

i n d i v e r s e kweekmedia.
pH

n

basis
medium

medium 1

medium 2

[Ca>+] =

[NEU+] =

60 y m o l . 1

medium 3
3

r*i t] = x 1

1000 y m o l . 1 - 1

185

mol.1-

4.0

4

96.6 ± 2.8

95.3 ± 7.0

98.0 ±

2.0

100.0 ± 0 . 0 *

4.5

4

16.0 ± 5.8

8.2 ± 9.9

11.0 ±

7.6

100.0 ± 0 . 0 *

5.0

4

8.0 ± 8.5

4.2 ± 2.6

10.5 ± 10.4

83.6 ± 8.6*

*Significanthogert.o.v.basismediummetStudent-t-test (p<0.001).

Infiguur45wordtdemortaliteitvanbruinekikker-eierenweergegeveninrelatietotdealuminiumconcentratieendezuurgraadvanhet
medium.Eenverhogingvanhetaluminiumgehaltetot92,5en 185,0ymol.1-1
resulteertbijalleonderzochteproefgroepeninsignificanthogeremortaliteitspercentages.Opmerkelijk isdatdeeimortaliteitinmediametlage
pHenhogealuminiumconcentraties100%bedraagt.Inmediameteenrelatieflagezuurgraad (pHä4,5)enverhoogdealuminiumconcentratieskan
nogeenkleingedeeltevandeeierenontwikkelen.Veellarvenblijken
echterna"hatching"misvormdtezijn.
Eenverhogingvandecadmiumconcentratie,totwaardenzoalsgemeten
inverzuurdesystemen,heeftweinigeffectophetoverlevingspercentrage
vanamfibieëneieren (ziefiguur46).Deincubatiesbijhogecadmiumconcentratiesresulterenwelinhogeremisvormingspercentagesvandelarven.
Infiguur 47wordteenoverzichtgegevenvandemortaliteitvan
bruinekikker-larven inrelatietotdezuurgraadvandiversekweekmedia.
Deincubatietijdvandelarvenwassteeds21dagen.Duidelijk isdateen
verhogingvandealuminium-,cadmium-ofammoniumconcentratieinhet
mediumresulteertineenforsetoenamevandelarvenmortaliteit.
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Rana temporaria •

200
[Al]jimol.l"1

Figuur45.Deeimortaliteit (%) vandebruinekikker (Rana

temporaria)

inrelatietotdealuminiumconcentratieenzuurgraadvanhetkweekmedium.

Rana temporaria-

10
[Cd]nmot-r 1

Figuur46.Deeimortaliteit (%) vandebruinekikker (Rana

temporaria)

inrelatietotdecadmiumconcentratieenzuurgraadvanhetkweekmedium.
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Heteffectvandezeparametersopdeoverlevingvanlarvenblijktafhankelijktezijnvandezuurgraadvanhetmedium.Detoxiciteitvan
ammoniumneemttoebijdalendepH,terwijlditvoorcadmiumenaluminiumnetandersomis.Zowelinhetbasismediumalsinhetmediummet
eenextreemlagecalciumconcentratie isdemortaliteitvandelarven
gering.Delarvenvandebruinekikkerzijnoverhetalgemeenminder
gevoeligvoorverzuringvanhetkweekmediumdandeembryo's.

Rana temporaria

V.

[Al] = 185jimol-r 1

100

[Cd]»35nmol - l ' 1
75

[NHijrlOOOjimol-r 1

50

25
[Ca^JrBSjjmol-l* 1
• basic medium
3.5

4.0

«,.5

5.0

Figuur47.Demortaliteit (%) vanbruinekikker (Rana

pH

temporaria)

larveninrelatietotdezuurgraadvandiversekweekmedia.

Samenvattendmaggeconcludeerdwordendatverzuringvanzwakgebufferdewaterenresulteertineenforseverminderingvanhetvoortplantingssucces.Alsgevolghiervanzijnveelamfibieën-populaties
locaalverdwenenofquaomvangsterkgereduceerd.Devoortplantingvan
deheikikker (Rana arvalis)

vindtvoornamelijkplaatsinlaagalkaliene

wateren.Eentoenemendewaterverzuringbetekentdaarommetnamevoor
dezesoorteenernstigebedreiging.
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4.6.VOGELS
Devogelsoortendiedoorhunbiotoop,voedselkeuzeenfourageergedragvolledigafhankelijkzijnvanhetwatervervullen alstoppredatoreneenbelangrijkefunctieinhetaquatischemilieu.Ineen
optimaalfunctionerendaquatischoecosysteembevindtzichonderwater
eengrotediversiteitvanplantaardigeendierlijkeorganismen,die
uitsluitendbeschikbaarisvoorvogelsoortendiehunvoedselduikend
bemachtigen.Vooraldezesoorten,diebovendienkritischzijninhun
voedselkeuze,zullenverdwijnenwanneerhetvoedselaanbodsterkgereduceerdwordt.
Degevolgenvanwaterverzuringvoordeaanwezigheidvanvogels
istotophedennognietbestudeerd.Tochishetaannemelijkdatdoor
indirecteeffecteneenverschuivingoptreedtindeaanwezigesoorten
ofdatbepaaldesoortenverdwijnen.Indevorigeparagrafen (4.1.t/m
4.5.) isduidelijkgemaaktdatverzuringgroteeffectenheeftopfloraenfaunacomponentenvanverschillendetrofischeniveaus.Degevolgen
voordiversevogelsoortenhangenafvanveranderingenindevoedselketen.Typischevisetendevogelszoalsdefuut (Podiceps

cristatus)

ontbrekeninverzuurdewaterenwaarinvispopulatieszijnverdwenen.
Omdatookweek-enschaaldierenafwezigzijnindezewaterenverdwijntdebelangrijkstevoedselbronvandekuifeend (Aythya

fuligula),

diedezeorganismenduikendbemachtigt.Eenextremeverzuringvan
waterenbodemresulteertindeafwezigheidvanondergedokenwaterplanten.Onderdezeconditieszaldetafeleend (Aythya ferina) ,die
onderwaterfourageertenwaterplanteneet,afwezigzijn.
Watervogelsdieeenbrederscalavandierlijkeorganismennuttigen,
zoalsdedodaars (Trachybaptus

ruficollis),

zulleninverzuurdewateren

aanwezigblijven.Bijdeafwezigheidvanvisvoedtdezesoortzich
metdevaakingroteaantallenaanwezigewantsenenkevers.Demeerkoet
(Fulica atra) iséénvandewatervogelsoortendiezowelplantenals
insecteneet.Doordebredevoedselkeuzekunnendergelijkevogelsoorten
zichgemakkelijkaanpassenaaneenveranderdvoedselaanbod.Demeeste
andere"watervogels"zijneigenlijksoortendiemeergebondenzijnaan
deoeverzone.Dezevogels,zoalswaterhoen (Gallinula
ral (Ralius aquaticus)

enroerdomp (ßotaurus

stellaris)

chloropus) ,water,voedenzich

metallerleiplantaardig endierlijkmateriaaldattussendeoevervegetatieaanwezigisenzijndusnietgevoeligvoordeachteruitgangvan
floraenfaunainhetwater.
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Concluderendmaggesteldwordendatinnietverzuurdeaquatische
milieusmeteengrotediversiteitaanplantenendierlijkeorganismen
eengrootaantalvogelsoortenaanwezigkanzijn.Ditwordtnatuurlijkmedebepaalddoorfactorenalsdeoppervlakte,diepte,omgeving,
beheerenrecreatiedruk.Verzuringvanbodemenwaterzalleidentot
eenachteruitgangvanhetaantalsoortenwatervogels.Medehierdoor
zaldenatuurlijkewaardevanhetaquatischemilieuverminderen.
Mogelijkheeftookdeaccumulatievanzwaremetalenindevoedselketen
invloedopwatervogels.Dooreutrofiëringvanhetaquatischemilieu,
waarbijdeoevervegetatiezichsterkuitbreidt,zalhetaantalvogelsoortendatvoorbiotoopenvoedselgebondenisaandeoeverzonetoenemen.
Dehierbovenvermeldeconclusieszijngebaseerdopeenzeerbeperktaantalwaarnemingenendienendanookslechtsterillustratievan
mogelijke,indirecteeffectenvanverzurendeenbemestendedepositieop
devogelbevolking.Hetisdebedoelingomverschillendetypenwateren
opdevogelsamenstelling teonderzoeken.
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5.CONCLUSIES
InNederlandzijnmetnamedezwakgebufferdeenvoedselarme
oppervlaktewaterenopkalkarmemineralezandgrondengevoeligvoorverzurendeenbemestendedepositie.Hetmerendeelvandezewaterenligtin
hetzuiden,middenenoostenvanonsland,enindeduinentennoorden
vanBergen.Alleaquatischemilieuswelkevrijwelvollediggevoed
wordendoorhemelwaterzijnmomenteelernstigverzuurd.
Depotentiëlezuurdepositieisinonslandvergelekenmetandere
noordwest-Europese landenzeerhoog.Vooraldoordeactiviteitvan
intensieveveehouderijenneemtdedepositievanpotentieelverzurende
enbemestendecomponentenzowellocaalalsregionaalsterktoe.
Minimaal75%vandenattedepositievanpotentieelzuurisafkomstig
vanammonium.
Eentoenemendeammoniak-emissieresulteertineenverhoogde
ammonium-ensulfaatconcentratieinhetregenwater.Inammoniak-brongebiedenkandepotentiëlezuur-enstikstofdepositietotdriemaalzo
hoogzijnalshetlandelijkgemiddelde.
Dedepositievanverzurendeenbemestendeverbindingenissterk
afhankelijkvandeafstandtotemissiebronnenzoalsdrijfmestakkers,
kippen-,envarkensmesterijen.Concentratievanintensieveveehouderijen
incombinatiemeteenversnipperingvannatuurgebiedenleidttoteen
extrabelastingvankwetsbaremilieus.
Vooralingevoeligegebiedenisdepotentieelverzurendeenbemestendedepositiehoog.Hierdoorzijnopdezeplaatsenveeloppervlaktewaterenextreemverzuurden/ofgeëutrofieerd.
InNederlandis90%vandeoorspronkelijkzwakgebufferdewateren
momenteelzuur.Inongeveer50%vandezewaterenisallebuffercapaciteit
(bicarbonaat)verdwenen.Metzekerheidkanwordengestelddatminimaal
67%recentelijkverzuurd is.
Verzuringvanlaag-alkalienesystemenresulteertinsterkeveranderingenvandeionenbalansvanhetwater.Zowelveldwaarnemingenals
laboratoriumexperimententonenaandatvooraldekoolstof-,stikstof-,
zwavel-enfosfaathuishoudingdoordehuidigeneerslagkwaliteitsterk
beïnvloedworden.Deverminderingvandeafbraakinzuremilieusresulteertineenaccumulatievanorganischmateriaal.Medehierdoorneemtde
beschikbaarheidvanvoedingsstoffenaf.Inverzurendesystemenneemtde
concentratievan (zware)metalenzoalsaluminiumencadmiumsterktoe.
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Indienverzuurdesystemengerestaureerd (bekalkt)wordenzonder
verwijderingvanorganischmateriaalkunnenernstigeeutrofiëringsverschijnselenoptreden.
Wanneerverzuringsprocessenreversibelzijnenhetempirischemodel
vanHenriksengebruiktwordtvoordeNederlandsesituatie,blijkt,dat
herstelvanverzuurdeaquatischesystemenalleenmogelijkiswanneerde
depositievanpotentieelzuurgereduceerdwordtmetminimaal70%.
BeregeningsexperimentengevenaandatdehuidigedepositievanverzurendecomponenteninNederlanddaadwerkelijkresulteertineenernstige
verzuringvanzwakgebufferdevenmilieus.Indiendedepositievan
potentieelzuurovereenkomtmetdieinammoniak-brongebiedendaaltdepH
vanhetwatertot3,8.Metnameammoniumsulfaatveroorzaakteensterke
verzuringenstikstofverrijkingvanwaterenbodem.Onderdezeomstandighedengaanstikstofminnendeoeverplantensterkwoekerenenverdwijnen
ondergedokenwaterplanten.
Deresultatenvankolomexperimententonendatammoniumverbindingen
depHvanhetwaterkunnenverlagentot3,8.Bijdehuidigedepositievan
potentieelverzurendeverbindingenisdezewaardeinaquatischemilieus
blijkbaardegrensvanhet (verzurende)nitrificatieproces.
InhetRouwkuilenvenisdechemischesamenstellingvanhetwater
sterkgecorreleerdmetdeneerslagkwaliteit.Dedepositievanverzurende
enbemestendecomponentenblijktverantwoordelijk tezijnvoordeveranderingeninvegetatie.
Verzuringvanzwakgebufferdewaterenveroorzaakteensterkeafname
vandediversiteitvanmicroflora,-fauna,enmacrofauna.Inverzuurde
systementreedteensterkedominantieopvanenkelezuurtolerante
soorten.Ookdedissimilariteittussendewaterenneemtsterkaf.
Veelzwakgebufferdewaterenwordennormaalgekarakteriseerddoorde
aanwezigheidvanwaterplantenuithetoeverkruidverbondzoalsoeverkruid,
waterlobeliaenwaterbiesvaren.Zowelkweek-alsoecofysiologische
experimentenhebbenaangetoonddatbijverzuringondergedokenwaterplanten
verdwijnendooreengebrekaananorganischkoolstof.
Inlaag-alkalienesystemenzijntwintigvissoortenwaargenomenwaaronderdegroteenkleinemodderkruiper.Zowelhetpercentagewaterenmet
goedevispopulatiesalsdesoortenrijkdomvandezewaterennemensterkaf
bijeentoenemendeverzuring.InextreemzurewaterenkanalleendeoostAmerikaansehondsvisoverleven.
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Hetreproductiesuccesvanamfibieënvermindertsterkbijverzuring
vandevoortplantingswateren.Kweekexperimentenhebbenaangetoonddat
eentoenamevandezuur-,(zware)metalen-enammoniumconcentratieeen
verhoogdemortaliteitvaneierenenlarvenveroorzaakt.Verzuringvan
aquatischesystemenkanresulterenineenlocaleachteruitgangvan
amfibieën.Omdatdevoortplantingvandeheikikkervoornamelijkplaatsvindtinzwakgebufferdemilieuswordtmetnamedezesoorternstig
bedreigd.
Doorindirecteeffectenvanwaterverzuringverandertdesamenstellingvandeaanwezigevogelsoorten.Watervogelsdievoorhunvoedsel
afhankelijkzijnvanplantenenvissenonderwaterzullendoorhetverdwijnenvandezevoedselbroninverzuurdesystemenafwezigzijn.
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