Toren meet adem van
het bos

De dode bruinvissen die afgelopen
zomer aanspoelden op de Wadden zijn
waarschijnlijk bezweken aan vlekziekte.

Bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer. Maar hoeveel
precies en wat zijn de effecten van bijvoorbeeld droogte
en temperatuur op die opname? Een nieuwe meettoren
van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit in
het Loobos bij Kootwijk geeft gedetailleerd antwoord op
die vragen.

Dat is de conclusie die marien bioloog
Mardik Leopold van Wageningen Marine Research trekt. In driekwart van de
22 onderzochte bruinvissen werd de
bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae
aangetroffen. Die bacterie kan vlekziekte (bloedvergiftiging) veroorzaken, een
infectie die vooral bij varkens en kalkoenen bekend is, maar ook bij vissen kan
voorkomen. Bij de geïnfecteerde bruinvissen, die al enige tijd dood waren, bleek
de bacterie in allerlei organen voor te
komen. De bacterie werd nog niet eerder
in gestrande bruinvissen aangetroffen.
In de literatuur zijn ook geen eerdere
gevallen van grootschalige sterfte door
deze bacterie bekend. ‘Maar ik denk dat
we wel degelijk de veroorzaker te pakken
hebben’, zegt Leopold.

De toren vervangt een kleinere
versie uit 1996 die ernaast staat. ‘Dat
was een van de eerste in de wereld,
die werd gebouwd om de uitwisseling
van CO2 te meten tussen het bos en
de atmosfeer’, vertelt docent meteorologie Michiel van der Molen. Destijds stak-ie nog vijf meter boven het
bos uit. Nu niet meer.
De apparatuur in de top van de nieuwe toren meet 20 keer per seconde
de windsnelheid en het CO2-gehalte
van de passerende lucht. ‘Uit die
metingen kun je berekenen hoeveel
het bos netto opneemt’, legt Van der
Molen uit. ‘Dat is de balans tussen
opname (fotosynthese) en uitstoot
(afbraak van dood materiaal) van
het bos.’

Smoking gun

Dennenbos

Afgelopen zomer spoelden binnen tien
dagen ongeveer 160 dode bruinvissen aan
op de Waddeneilanden. Dat is veel. Jaarlijks stranden langs de hele Nederlandse
kust zo’n 600 bruinvissen. Het ministerie
van LNV liet daarom WUR en Universiteit
Utrecht onderzoek doen naar de oorzaak
van de opmerkelijke sterfte. WUR nam
daarbij onder meer de voedingssituatie
van de dieren onder de loep.
Leopold beschouwt de aangetroffen
bacterie als de ‘smoking gun’. ‘We hebben
bovendien heel veel andere mogelijke
doodsoorzaken uit kunnen sluiten’,
zegt hij. De dieren zijn mogelijk besmet
geraakt door het eten van geïnfecteerde
vis. Aanwijzingen hiervoor hoopt Leopold te vinden in een partij sprot die uit
hetzelfde gebied komt als de bruinvissen.
‘Ik ben benieuwd of we uit die vissen
ook die bacterie op kunnen kweken’,
zegt hij. rk

Op de voorgrond de nieuwe meettoren (hoogte 36 meter). Links de toren uit 1996.
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Die netto opname is ongeveer een
halve kilo koolstof per vierkante
meter per jaar. Van der Molen:

‘En dat is best wel een hoop. Met een
halve hectare bos kun je de doorsnee
uitstoot van een huishouden compenseren.’ De meting zegt uiteraard
alleen iets over dit bos van 110 jaar
oude grove dennen, ooit aangeplant
om overlast van het stuifzand aan te
pakken.
‘Maar we kijken ook naar hoe die
opname verandert met de omstan-

‘Een halve hectare bos
compenseert de CO2-uitstoot
van een huishouden’
digheden’, zegt Van der Molen. ‘Wat
gebeurt er bijvoorbeeld bij langdurige
droogte of hitte? Die informatie verschaft inzicht in hoe de CO2-balans
werkt en dat kun je weer toepassen
op andere typen bos.’ Van der Molen
werkt nog aan een website waarop
de meetwaarden inzichtelijk worden
gemaakt voor het publiek. rk

02•12•2021 PAGINA 7

Bruinvissen
bezweken aan
bloedvergiftiging

Resource

WETENSCHAP

