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Onderzoekers van WUR en hun samenwerkingspartners hebben een methode gevonden
om boomsterfte door droogte te voorspellen.
Ze publiceerden hun resultaten op 28 januari
in het wetenschappelijke tijdschrift Nature
Communications.
Bomen blijven hun hele leven in de breedte
groeien; elk jaar vormt een boom een nieuwe
ring. In gunstige tijden groeit een boom hard
en vormt hij een dikke ring, terwijl stress leidt
tot minder groei en dus een smallere ring. Zo
kunnen wetenschappers terugkijken in de tijd
en de levensloop van de boom analyseren. In
een groot samenwerkingsverband bestudeerden Frank Sterck, universitair hoofddocent Bosecologie en Bosbeheer, en Koen Kramer, hoogleraar Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie
de dikte van jaarringen van bomen. Daarmee
ontdekten ze dat veerkrachtigheid van bomen
na extreme droogte, een belangrijke indicator
is voor de overlevingskans bij toekomstige
droogteperiodes.
LOOF- EN NAALDBOMEN
Het verband tussen veerkrachtigheid en overlevingskans bleek hetzelfde te zijn voor loof- en
naaldbomen verspreid over de wereld. Verras-

send, vonden de auteurs: ‘Naaldbomen produceren een ander houttype en leven vaak in koudere en drogere gebieden dan loofbomen’, zegt
Sterck. ‘We hadden verwacht dat die naaldbomen daardoor anders reageren op extreme
droogte dan loofbomen.’
Toch ontdekten de wetenschappers een verschil: loof- en naaldbomen gaan op een andere
manier om met droogte. Die omgang bestaat
voor allebei uit twee fases: weerstand en herstel. Bij loofbomen voorspelt de factor weerstand hun overlevingskansen. Een dikke jaarring in het jaar van extreme droogte geeft bij
loofbomen aan dat ze hoge weerstand hebben
en dus meer overlevingskans bij een volgende
droogteperiode. Bij naaldbomen is die voorspellende factor het herstel: naaldbomen met
dunnere ringen na een droogtejaar hebben zich
blijkbaar langzaam hersteld en zijn een waarschijnlijk slachtoffer bij toekomstige droogte.
HANDBOORTJE
Kunnen we de overlevingskans van bomen alleen inschatten als we ze omhakken? ‘Gelukkig
niet’, zegt Sterck lachend. ‘Met een handboortje isoleren we een lang, dun staafje van de
boomstam, die we vervolgens polijsten om de
jaarringen zichtbaar te maken.’ Het verwijde-
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‘Voorkom huisdierleed met
een welzijnsassesment’
Tijdens haar promotieonderzoek voerde
Marijke Schop dierproeven uit. Daarbij wordt
altijd een afweging gemaakt tussen de voordelen van de proef en het ongerief voor het
proefdier. Schop denkt dat zo’n zelfde afweging bij huisdieren leed zou kunnen besparen. Daarom stelt ze: Suffering of pet animals
is avoided when welfare-assessments are a
prerequisite for veterinary treatments.
‘Een welfare assessment is standaard onderdeel bij dierproeven. Je wilt weten of de antwoorden die zo’n proef opleveren, opwegen tegen het verminderde welzijn van het dier. Bij
huisdieren doen we dat niet. Als je bij de dierenarts komt, krijg je als eigenaar mogelijke

onderzoeken en behandelingen aangedragen,
waarbij de keuze afhangt van je huisdier, jezelf als baasje en (helaas ook) de kosten. Een
objectief welzijns-assessment - zoals voor
proefdieren - is er niet.
Zelf heb ik het meegemaakt toen mijn katten
ziek werden. Bij de een werd euthanasie uitgesteld in afwachting van verder onderzoek,
bij de ander werd behandeling ingezet omdat
er nog kwaliteit van leven was. (Als eigenaar
is het moeilijk om objectief te bepalen wanneer de behandeling moet stoppen). Ik ervaarde ‘kwaliteit van leven’ als een glijdende
schaal: je ziet het dier langzaam achteruit
gaan, maar er zijn ook goede dagen. Ik hoor
regelmatig mensen die - nadat ze hun huis-
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JAARRINGEN VOORSPELLEN DE TOEKOMST

ren van zo’n staafje heeft geen nadelige gevolgen voor de boom. ‘De boom kan dat gat gewoon weer afsluiten’, aldus Sterck. Zo biedt de
nieuwe methode een extra handvat voor het
bosbeheer: bij het uitdunnen kunnen bosbeheerders bomen met de laagste overlevingskans selecteren en zo bossen gezond houden.
NvtWH

Promovendi moeten bij hun
proefschrift een handjevol
stellingen inleveren. In deze
rubriek geven ze toelichting bij
hun prikkelendste stelling.
Deze keer Marijke Schop die
29 januari promoveerde op haar
onderzoek naar voedselvertering
bij varkens.

dier hebben laten inslapen - achteraf zeggen
“dat had ik eigenlijk eerder moeten doen”.
Ik denk dat dierenartsen een objectieve welzijns-assessment-tool kunnen gebruiken om

‘Ik ervaarde kwaliteit
van leven als een
glijdende schaal’
samen met de eigenaar te kijken of behandeling in het belang van het dier is en om dit
ook inzichtelijk te maken. Ik denk dat er
soms behandelingen worden uitgevoerd die
vanuit dierwelzijnsoogpunt niet het beste
voor het dier zijn.’ TL
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