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Bossen hebben een gunstige invloed op de hydrologische cyclus. Enerzijds beveiligen zij de buft__.~
worden ook grote hoeveelheden water verdampt door de bossen. om een beeld te krijgen van dit wat8ri'éIbru
op een eenvoudig bostype. nl. een populierenbestand. De opgedane kennis zal worden toegepast op ander8
Om de verdamping van een bos te kennen, moet de zogenaamde
waterbalans opgesteld worden. Dit is een wiskundige vergelijking
met aan de ene zijde al het inkomende water in het bos en aan de
andere zijde al het uitgaande water. Vereenvoudigd ziet deze
vergelijking er als volgt uit:
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Als je van de totale neerslag de hoeveelheid aftrekt die vanop de
boomkroon verdampt, verkrijg je de hoeveelheid neerslag die op
de bosbodem terechtkomt. Deze wordt opgevangen door goten
die tussen de bomen en langs de stam van enkele bomen
geplaatst werden. Ook de hoeveelheid water dat zich in de
bodem bevindt, wordt permanent gemeten met speciale sensoren
(tensiometers en TOR-sensoren) op verschillende dieptes.
In Balegem staat in een weiland naast het bos een weerstation,
dat de vrije-veld-neerslag registreert. Ook de temperatuur, de
luchtvochtigheid. de windsnelheid en -richting en de zonnestraling
worden gemeten. Deze gegevens worden permanent in een
computer opgeslagen en verwerkt tot de dagelijkse termen van de
waterbalans.
In onderstaande tabel zijn de termen van de waterbalans, alle
uitgedrukt in mm (=Vm2). voor de volledige vegetatieperiode (1
april - 31 oktober) van 3 opeenvolgende jaren samengebracht.

Uit deze cjj!ers kunnen vo/gfmde vasfstelljOQen afgelejd wonten:

- Het waterverbruik van een (populieren)bos schommelt sterk
naargelang het weersverloop: vergelijk de jaren 1995 en 1997
(respectievelijk 405 en 420 mm) met hun hete zomer (vooral
augustus), met de kwakkelzomer van 1996 (269 mm).

- In het droge 1995 (slechts 327 mm neerslag) was er een
belangrijke wateroplevering vanuit het grondwater nodig. Dit
illustreert mooi de bufferende werking van de bosbodem,
waardoor toch een verdamping van 405 mm kon genJ8liseerd
worden (wat ook een positief effect had op de groei).

- Een waterverbruik van 420 mm tijdens het groeiseizoen 1997
betekent 4.200.000 I per ha of 1,9 mm gemiddeld per dag, bij
een gemiddelde neerslag van 2,0 mm per dag. PieIcdagen van 5
mm of 50 000 Vha (I) verdamping per dag werden genJgistreerd.
Een waterverbruik van 269 mm per groeiseizoen (1996) betekent
2.690.000 I per ha of 1.3 mm gemiddeld per dag, hoewel er
gemiddeld 2.1 mm neerslag per dag vlei.


