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1 Inleiding

Het eerste jaarverslag VLINA geeft een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek

verricht in de periode 1 november 1998 tot 31 oktober 2000 in het kader van het VLINA

onderzoeksproject 9801 'bepaling van de verzuring- en de vermestinggevoeligheid van

Vlaamse bossen met gemodelleerde depositiefluxen' .

De activiteiten in het eerst werkjaar hadden betrekking op het meten van verticale profielen

van CO2, NH3 en concentraties van ammoniumaërosol op de site van Brasschaat, boven een

dennenbos. Deze activiteiten kaderen in de eerste fase van het project 'opbouw dataset en

berekening stikstoffluxen'. De verwerking van deze gegevens zal in het tweede werkjaar

leiden tot de bepaling van de depositie van ammoniakale stikstof te Brasschaat. Hiermee zal

in het derde werkjaar het regionale depositiemodel OPS gevalideerd worden (fase 2), voor

wat betreft de component NHx• De weerslag van deze activiteiten is neergeschreven in de

hoofdstukken 2 tot 4. Hoofdstuk 2 biedt een literatuuroverzicht van de wijze waarop droge

deposities van anunoniakale stikstof kunnen bepaald worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de

methoden gebruikt in dit onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten getoond van de

metingen van profielen en concentraties van C02 en NH3.

Daarnaast werd in voorbereiding van de calibratie van het OPS model (fase 2), een

literatuuronderzoek uitgevoerd in verband met de modellering van de gewasweerstand van het

bos, waarvan weerslag in bijlage 1.
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2 Bepaling van de droge depositie, een literatuuroverzicht

2.1 Eigenschappen van de NHx-depositie en -emissie boven bos

Deposities boven bos liggen beduidend hoger dan boven lagere vegetaties. Deze versterking

van de depositie komt voort uit de hogere ruwheid van bosvegetaties in termen van de

interactie vegetatie - atmosfeer. Deze hogere ruwheid genereert een verhoogde turbulentie en

menging van de lucht boven bos zodat massadeeltjes effectiever naar de vegetatie worden

gebracht. Dit vertaalt zich in hogere depositiesnelheden boven bos voor diverse polluenten:

0], S02, NH], Hel, HNO] (Padro, 1996; Fowler et al., 1989). Gezien de grote versnippering

van het bos in Vlaanderen, draagt dit bij tot de spatiaal sterk variërende NH]-depositie.

Vlaamse N-emissies tezamen met buitenlandse N-emissies dragen bij tot de hoge depositie

van stikstofhoudende componenten in Vlaanderen. Men onderscheidt natte depositie van

droge depositie. De natte depositie is de depositie onder vorm van regen, sneeuw, dauwen

mist. Daarnaast is droge depositie de afzetting van componenten rechtstreeks op

vegetatieoppervlaktes. In Denemarken blijkt de verhouding droge depositie tot natte depositie

1 à 2 te bedragen (Andersen & Hovmand, 1999). Erisman & Bobbink (1997) rapporteren een

droge depositie - natte depositie verhouding van 2 voor ammoniak in Nederland. Mensink &

Janssen (1996) rapporteren voor geheel Vlaanderen een verhouding van 2 à 3. Uit gegevens

van De Schrijver & Lust (1999) kan een verhouding van 3 afgeleid worden voor depositie

boven bos. Deze laatste verhouding werd berekend via modellen en daarvoor is het belangrijk

om de nodige aandacht te besteden aan methoden om de droge depositie op nauwkeurige

wijze te meten, ter validatie van modellen.

Onder de droge depositie van stikstofcomponenten naar vegetatie verstaat men de depositie,

van: deeltjesvormig NH/ en NO]', gasvormig NH), HNO], N02, NO, PAN

(peroxyacetylnitraat) en HN02. De grootste massa wordt afgezet onder vorm van depositie op

oppervlaktes voor NB) en HNO] en door opname langs stomata voor N02 (Duyzer & Fowler,

1993). De opname langs stomata is een traag proces, maar door de hoge N02-concentraties is

de input van deze N-vorm toch belangrijk. De depositie van NO, PAN en HN02 wordt
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beschouwd als weinig belangrijk door de traag verlopende depositieprocessen (Duyzer &

Fowler, 1993).

Vegetaties kunnen een netto NHJ-bron zIJn. Specifiek voor bossen zIJn verschillende

suggesties gedaan met betrekking tot de oorsprong van NHJ-emissies. Wyers & Erisman

(1996) vermelden de emissie door verdamping van een ammoniakhoudende waterlaag op de

bladeren, emissie uit de stomata, en emissie als artefact door verdamping van ammonium

aërosol ter hoogte van de kronen (Van Oss et al., 1998). Wyers & Erisman (1996) beschrijven

de omstandigheden van emissie uit bos. Emissie treedt meestal op over dag en in het warmere

seizoen. De natheid van de kronen speelt een belangrijke rol. Bij een natte kroon treedt steeds

een efficiënt verlopende depositie op. Bij een drogende kroon verloopt depositie minder vlot

en kan zelfs emissie optreden. Bij een volledig droge kroon is de kroonweerstand functie van

de relatieve luchtvochtigheid 's nachts. Deze laatste bepaalt de dikte van de microscopische

waterlaag op de bladeren. Overdag kan emissie optreden. Daarnaast kan overdag de

kroonweerstand veel lager zijn dan de stomatale weerstand door de hoge bladvochtigheid

tengevolge van transpiratie en smelten van afgezette hygroscopische deel~es.

Het bestaan van een compensatiepunt voor NHJ - de luchtconcentratie waaronder NH)

emissie optreedt en waarboven depositie optreedt - rond en onder I llg/m' wordt voorgesteld

door verschillende auteurs (Duyzer et al., 1994; Andersen et al., 1996, in Wyers & Erisman,

1986). Wyers & Erisman (1996) observeerden emissie bij luchtconcentraties tot 12 llg/m' in

Nederland, waar concentraties onder 1 llg/m' zelden voorkomen.

Deeltjesvormige ammoniumzouten dragen in belangrijke mate bij tot de totale

stikstofdepositie. Erisman et al. (1997) rapporteren dat de bijdrage van

ammoniumaërosoldepositie tot de totale depositie van NHx oploopt tot 17 % voor naaldbossen

in Nederland. Afhankelijk van de aanwezigheid van andere reactieve polluenten ontstaan

deeltjesvormige ammoniumzouten uit gas-gas interacties van NH) met S02, HNO) en HCI.

De ontstane deeltjes bevinden zich vooral in de fijne fractie met een gemiddelde diameter

kleiner dan I llm (pers. mededeling Berghmans). Hierbij heeft NH) een grotere affiniteit voor

H2S04 dan voor HNO) en HCI. Erisman et al. (1988) melden dat in West Europa het

merendeel van de ammoniak onomkeerbaar wordt vastgelegd als sulfaathoudend aërosol. Een

kleiner deel van het ammoniak reageert tot N~NO) en NH4Cl. NH) is in de atmosfeer in
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evenwicht met NH4NOJ, NH4S04 en NH4Cl. Van deze evenwichten is de reactie NHJ

NH4NOJ de meest labiele. NHJ heeft een grotere affiniteit voor H2S04 dan voor HNOJ

(Kramm & Dlugi, 1994). Voor de eenvoud kan aangenomen worden dat NHJ eerst reageert

met het beschikbaar H2S04. De restfractie reageert met HNOJ (Seinfeld, 1986 in Kramm &

Dlugi, 1994) tot een zout dat vervluchtigt in functie van temperatuur en luchtvochtigheid.

Het effect van deze reactiviteit van NHJ op de schatting van depositiefluxen hangt af van de

snelheid van de reacties. Voor de toepassing van de flux-profiel relaties wordt aangenomen

dat de flux constant is met de hoogte. Dit veronderstelt dat er geen af- of toename is van NHJ

door chemische reacties of advectieve luchtstromen. Wanneer te, de reactietijd voor

chemische conversie sterk verschilt van td, de antwoordtijd voor diffuse transfer: td »te of

te« td, is de NHJ concentratie in chemisch evenwicht met NH4NOJ (Lenschow, 1982;

Kramm & Dlugi, 1994). De diffuse transfer is die fase in de depositie waarbij een molecule

door de dunne stabiele luchtlaag omheen een oppervlak gaat op basis van het

concentratieverschil aan tussen de turbulente atmosfeer en het bladoppervlak. De stelling dat

td sterk verschilt van te is twijfelachtig. Kramm & Dlugi (1994) stellen daarom voor naast de

NHJ-concentraties ook de concentraties van HNOJ en NH4NOJ te meten.

2.2 Modellering van de NHa-depositie

Het modelleren van de NHJ-depostie is een methode om op kostenbesparende wijze de flux te

bepalen. In regionale modellen (mesoschaal) wordt uitgegaan van een al dan niet

gemodelleerde concentratie vermenigvuldigd met een depositiesnelheid. Het concept

depositiesnelheid is afgeleid van de fluxvergelijking F = C . Vd., Hiervoor wordt een

benaderingswijze geformuleerd op basis van de wet van Ohm (Hicks et al., 1987). Dit

veronderstelt een concentratie gelijk aan nul in de plant.
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Vd is de depositiesnelheid, Ra de weerstand voor turbulent transport vanuit de lucht tot de

lucht rondom de kroon, Rb de weerstand voor diffusie door de grenslaag rondom het

vegetatieoppervlak, Re de weerstand voor opname door natte of kleverige oppervlaktes enlof

opname door de huidmondjes in de plant. Wanneer enkel turbulent transport de depositie naar

een oppervlak regelt wordt Vd= R.- I
. Men stelt dat dit de maximale depositiesnelheid, Vdmax,

IS.

De weerstanden Ra en Rb zijn bepaald door meteorologische condities en worden berekend op

basis van meteorologische parameters. Naargelang de auteur zijn er verschillende

berekeningswijzen.

Ra = U • U.-2 (Andersen & Hovmand, 1999)

= f(standaardafwijking van de windrichting) (Hicks et al., 1987)

= f(u., d, L, zo) (Erisman et al., 1994 naar Garland, 1978)

met u, de horizontale windsnelheid

u*, de wrijvingssnelheid

d, de nulvlakverplaatsing

zo, de ruwheidslengte

L, de Monin-Obukhov lengte

Rb = f(u.) (Hicks et al., 1987)

= f(u., d, ZOtemp) (Jensen & Hurnmelsjoh, 1996)

met ZOtemp, de ruwheidslengte voor temperatuur, '" Zo/I 0

= oppervlakteweerstand Csurface resistance')

= ((Rs + Rmrl + Rbodem-l + Rcuticle-Irl

met Rs = stomatale weerstand op bestandsniveau

Rm= mesophyl weerstand op bestandsniveau

Rbodem = weerstand van de bodem

Reutiele = weerstand van de bladoppervlakte

Rs = fepAR, T, VPD, waterstress in de plant) (Baldocchi et al., 1987)

= f(straling, T) (Wesely, 1989 in Erisman et al., 1994)

= f(straling, T) (Walmsley & Wesely, 1996)
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met PAR, de fotosynthetisch actieve straling

T, de luchttemperatuur

VPD, het waterdampdeficit

Vermits NH3-fluxen bidirectioneel kunnen ZIJn (emissie en depositie) volstaat het

depositiesnelheid-concept niet. Dit model houdt geen rekening met emissie, waarbij een

zekere concentratie reeds in de plant aanwezig is. Daartoe zijn complexere modellen

ontwikkeld. Farquhar et al. (1980, in Sutton et al., 1998) ontwikkelde een model waarbij een

bidirectionele flux enkel wordt geregeld door de stomatale uitwisseling rond een

compensatiepunt. Voortbouwend op deze veronderstelling beschrijft Sutton et al. (1998) een

model met een kroon compensatiepunt ('canopy compensation point'). Hierbij wordt telkens

de uitwisseling vanop het bladoppervlak verwaarloosd. Wyers en Erisman (1998) voeren dit

als een belangrijk mechanisme aan, naast de stomatale uitwisseling. Rekening houdend met

de twee emissiebronnen formuleren Sutton et al. (1998) een dynamisch capaciteitsmodel dat

emissie zowel vanuit de stomata als vanaf het bladoppervlak beschrijft. Dit model werd reeds

uitgetest boven bos (Sutton et al., 1995 in Sutton et al., 1998). De emissie vanuit stomata

wordt geregeld door een compensatiepunt in de substomatale ruimte. De emissie vanop het

bladoppervlak wordt geregeld door een initiële concentratie in de waterfilm. Afuankelijk van

de voorgeschiedenis kan de waterfilm NH3 opnemen of afgeven. De evolutie in de tijd van de

lading op het bladoppervlak wordt in het model beschreven als een condensator met een

bepaalde lading, ladingsstroom en ladingsweerstand.

2.3 Meten van de NH3-depositie

Meten van droge deposities met micrometeorologische methoden is een delicate materie.

Deze moeilijkheden hebben te maken met:

de beperkende randvoorwaarden om profielmetingen door te rekenen naar deposities,

de behoefte aan aanvullende modelleringwerk om hiaten in de tij dreeks te vullen.

Jaarverslag 1/11/1998 - 31/10/1999 VLINA-project 'Bepaling van de verzurings- en de vermestingsgevoeligheid
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Nochtans zijn micrometeorologische methoden geschikt voor de calibratie en validatie van

een regionale depositiemodel aangezien de resultaten geldig zijn voor een oppervlakte van

enkele hectaren tot km2
•

Binnen de micrometeorologische methoden is tot nu toe de gradiëntmethode de meest

aangewezen methode voor het meten van ammoniakgasdepositie. De eddy correlatie methode

vereist het gebruik van snelle antwoordtijden (minimaal enkele Hertz), wat voor NH3-detectie

nog niet ontwikkeld is. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de

relaxed eddy accurnulation (REA) methoden, vooralsnog in een experimenteel stadium. Met

de gradiëntmethode zijn in het verleden met succes meetcampagnes opgezet met monitoring

tot doel (Wyers & Erisman, 1996; Fowler et al., 1998; Hansen et al., 1998).

Wat alle voorgaande methoden gemeen hebben is dat ze beogen de depositieflux te meten die

wordt gegenereerd door de turbulentie in de atmosfeer. Dit proces zorgt voor het transport van

moleculen uit de vrije atmosfeer tot ongeveer 1 mm bij een vegetatieoppervlak. Binnen deze 1

mm wordt transport verzekerd door diffusie tot op een oppervlak of door de huidmondjes van

een blad. Deze methoden vereisen in principe een uitgestrekt homogeen terrein, een uniforme

flux over het opwindse terrein dat het meetpunt beïnvloedt en constante atmosferische

condities gedurende de meetperiode (Fowler & Duyzer, 1989).

Men gaat ervan uit dat de flux gemeten op een punt overeenstemt met de gemiddelde flux

over het opwindse terrein in de veronderstelling dat het meetpunt gelegen is op een hoogte in

de constante fluxlaag. De diepte van deze laag varieert met de vegetatiehoogte en

atmosferische condities maar is meestal 0.5 % van de overstromingslengte (Fowler & Duyzer,

1989).

Verticaal transport van een entiteit kan beschreven worden als:

F,=- p. K,. Ss/Sz

met K" de diffusiviteitscoëfficiënt van het gas s

p, de massadichtheid van lucht

,
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2.3.1 Bepaling van de gasflux via het windprofiel, de wrijvingssnelheid en het

temperatuurprofiel, volgens Fowler & Duyier (1989)

Voor de bepaling van Ks gaat men uit van de similariteit tussen Ks, Km en Kh in neutrale

atmosferische condities. De momentumflux Fm = - p.Km.au/az wordt bepaald uit u*, de

wrijvingssnelheid, zodat Km = k.u* .(z-d). De nulvlakverplaatsing d wordt ook gelijk

verondersteld voor moment en gas. Dit geldt voor neutrale condities, dwz dat de

luchttemperatuur daalt met hoogte aan het ritme van de adiabiatische 'lapse rate' (O.Ol°C/m).

In onstabiele atmosfeer is deze daling sterker zodat de diffusiviteitscoëfficiënten Ks, Km, Kh

niet meer gelijk zijn. Evenzo voor stabiele atmosfeer, wanneer de temperatuur stijgt met

hoogte. Daarvoor zijn empirische stabiliteitscorrecties (Dyer & Hicks, 1970, in Erisman &

Draaijers, 1995) ingevoerd, zodat

Fs = - (p.Ks as/az)/ 'I's

met 'I's = 'I'h = 'I'm in neutrale en stabiele atmosfeer en functie van Ri

(Richardsongetal)

Ri = f(wind en temperatuur gradient)

'I's = 'I'h in onstabiele atmosfeer

2.3.2 Bepaling van de gasflux via metingen van het wind- en

temperatuurprofiel, de wrijvingssnelheid, de stabiliteit, de moment- en

warmteflux, volgens Erisman et al. (1996)

In plaats van het Richardsongetal, Ri, wordt de Monin-Ubokhov lengte, L, gebruikt als

stabiliteitspararneter. L wordt bepaald uit een pararnetrisatie van de nettostraling, de

wrijvingssnelheid en de temperatuur. (Beljaar, 1987; Van Ulden & Holtslag, 1985: in Erisman

et al., 1996). De flux wordt bepaald uit het product van de wrijvingssnelheid en de

gecorrigeerde concentratie.

F = u*. c*

met c* de voor stabiliteit gecorrigeerde concentratie

c* = (k(z-d) as/az) / 'I'h
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Omdat aan de voorwaarde van de constante fluxlaag niet voldaan is en dus de Dyer-Hicks

relaties (voor 'l'h) omzichtig dienen gebruikt te worden, is een hoogteafhankelijke

correctiefactor Cf. ingevoerd (Bosveld, 1991). Deze factor werd bepaald uit gradiëntmetingen

van temperatuur en windsnelheid, naast directe fluxmetingen van warmte en moment.

Jaarverslag 1111/1998 - 31110/1999 VLINA-project 'Bepaling van de verzurings- en de vennestingsgevoeligheid
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2.4 Methoden voor de bepaling van de NH4-depositie

2.4.1 Inleiding

Voor de bepaling van de aërosoldepositie van ammonium zIJn verschillende methoden

gebruikt. Hanson & Lindberg (1991, in Kramm & Dlugi, 1994) geven hiervan een overzicht:

kamertechnieken, doorval- en bladwasmethodes en micrometeorologische methodes.

Kamertechnieken, alsook doorval en bladwasmethoden, geven een depositiecijfer geldig voor

maximum één vierkante meter, terwijl resultaten uit micrometeorologische methoden gelden

voor gebieden van enkele hectaren. Kamertechnieken zijn niet representatief voor de

omstandigheden in open lucht. Doorval en bladwasmethoden zijn niet geschikt voor

wateroplosbare deeltjes zoals ammoniumzouten als deze sterk gerelateerd zijn met reactieve

en wateroplosbare gassen (Kramm & Dlugi, 1994). Onder de micrometeorologische

methoden zijn terug te vinden: flux profiel (verschillende auteurs, zie Kramm & Dlugi, 1994),

eddy correlatie, eenvoudige (Erisman et al., 1997; Ruijgrok et al., 1997) tot complexe

modellen (Slinn, 1982; Peters & Eiden, 1992). De eddy correlatie methode is niet toepasbaar

voor annnoniumzouten specifiek, maar werd wel gebruikt om de totale deeltjesdepositie te

bepalen (Gallagher et al., 1996). Het eenvoudige model van Erisman et al. (1997) gaat uit van

een concentraties gemeten op één hoogte die word vermenigvuldigd met een berekende

depositiesnelheid. Het complexe model van Slinn (1982) houdt rekening met het feit dat

deeltjes met een verschillende groottedimensie een verschillende depositiesnelheid kennen.

Voor dit model is naast de input van concentraties ook de dimensieverdeling van

annnoniumdeeltjes te kennen, hetgeen een zeer uitgebreide bemonstering met zich

meebrengt.

2.4.2 Bepaling van de ammoniumconcentratie

De moeilijkheid bij het meten van annnoniumaërosol is de vluchtigheid van de

annnoniumhoudende zouten, NH4N03 en NH4Cl. In de omgevingslucht staan deze in een

dynamisch evenwicht volgens de reacties: NH3(g) + HN03(g) :!:;: NH4N03(v) en NH3(g) + HCI(g)

Jaarverslag 111111998 - 3111011999 VLINA-project 'Bepaling van de verzurings- en de vermestingsgevoeligheid
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'" NH4CI(v). Deze evenwichten zIJn afhankelijk van de aanwezige concentraties, de

temperatuur en de luchtvochtigheid. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid kleiner is dan de

relatieve smeltvochtigheid van NH4N03 (RED), is N~N03 in vloeistoffase, met RED = exp

(723.7/T + 1.7037). Bij O°C is RED =77.7 %, bij 20° C is RED = 64.9 %. Hieruit volgt dat

bij een meting waarbij deeltjes worden vastgelegd op een drager, nieuwe evenwichten kunnen

ontstaan waardoor deeltjes verdampen.

Als mogelijke meettechnieken vermelden Willeke en Baron (1990) de impactor, filter packs,

filter packs in combinatie met denuders en de stoominjector.

Bij een impactor worden de deeltjes in de omgevingslucht aangezogen langs een

impactorplaat. Door een bocht in de luchtbaan worden deeltjes door inertie op een plaat

afgezet in functie van hun massa. Achteraf worden de deeltjes van de impactorplaten geoogst

en geanalyseerd. Groot nadeel is de mogelijkheid tot vervluchtiging. Door de hoge

luchtstroom ontstaat een gewijzigde luchtdruk boven de impactorplaat waardoor wijzigingen

in de evenwichtreacties van de ammoniumdeeltjes ontstaan. Bovendien kunnen eerder

afgezette deeltj es verdampen wanneer bijvoorbeeld de temperatuur stij gt, de

ammoniakconcentratie daalt, ... (Khlystov et al., 1998). Daarvoor is het nodig dat deeltjes,

eenmaal afgezet, gefixeerd worden. Dit kan met behulp van een filter pack. Dit systeem bevat

een reeks filters in serie, waardoor lucht wordt gezogen. De eerste filter dient om de deeltjes

te vangen, daarna kunnen filters toegevoegd om de gasfase van vervluchtigde deeltjes te

vangen. Om NH3 te vangen wordt een zure filter geplaatst, om HN03 te vangen een

nylonfilter. Hierbij rijst het probleem dat ook gassen die voor de deeltjesfilter als gas

aanwezig waren, gevangen worden zodat de het niet mogelijk is om een ammoniumfractie

van een ammoniakfractie te scheiden.

Om dit euvel te verhelpen wordt voor de deeltjesfilter een systeem geplaatst om NH3-gas

kwantitatief te verwijderen. Met maakt hierbij gebruik van denuders, gecoat met een zwak

zuur. Ook hierbij kan de opmerking gemaakt worden dat eens alle ammoniakgas

weggevangen is, de evenwichtreactie de verdamping van ammoniumzouten gaat stimuleren.

Deze methode werd toegepast door Possanzini et al. (1983), Erisman et al. (1988), Khlystov

et al. (1995), Khlystov et al. (1997). Harrison & Kitto (1990) vergelijkt deze methode met een

zvivere filter pack methode. Filter packs geven verliezen door vervluchtiging, maar hebben
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een betere inlaatefficiëntie voor deeltjes dan de denuders. In het licht van de omvang van

omgevingsconcentraties worden de verschillen tussen beide methoden als klein beschouwd.

Filters meten lagere deeltjesconcentraties, denuders hogere gasconcentraties. Pakkanen et al.

(1999) vergelijken verschillende methoden voor NH4-, S04- en N03-aërosol: denuders, filter

packs, virtuele impactor en een lage druk impactor (cascade). Voor ammonium is de

conclusie dat de vier methoden redelijk goed overeenkomen. Filter packs meten minder

ammonium dan denuders door vervluchtiging.

Een veelbelovende methode is op dit ogenblik in ontwikkeling. Een stoominjector (Steam Jet

Aerosol Collector) bindt alle wateroplosbare deeltjes in een vloeistoffase, waarna de

vloeistoffase chromatografisch geanalyseerd wordt (Kh1ystov et al, 1995; Mikuska et al.,

1997). Khlystov et al. (1995) beschrijven dat een SJAC-systeem in labo binnen het bereik van

0.02- 0.9 firn meer dan 99% van de aërosolmassa vangt. De concentratiemetingen met de

SJAC versus filterpacks, voorafgegaan van droge denuders geven een goede overeenkomst,

hoewel experimentele gegevens tonen dat soms grote verschillen bestaan.

Daarnaast is een specifieke methode ontwikkeld om NH4S04-deeltjes te vangen met een

thermodenuder (Wyers & Duyzer, 1997; Khlystov et al. 1998). De Temmerman (1997)

gebruikt een citroenzuur gecoate denuder gevolg door citroenzuur geimpregneerde filters.

Ammoniakgas van verdampende ammoniumdeeltjes wordt vastgelegd in de zure filter. Dit

komt tegemoet aan de kritiek van Harrison & Kitto (1990) op het gebruik van een teflonfilter

aan het einde van de denuder buis, zoals voorgesteld door Ferm (1979).

Een variant op de combinatie denuder - filterpack is de methode beschreven door Sioutas et

al. (1996). Hierbij wordt voor de denuder een impactor geplaatst waardoor deeltjes groter dan

2.5 firn, die worden verondersteld vrij van ammonium te zijn, worden onderschept. Het

denudergedeelte (honingraatdenudersysteem, HDS) is in de vorm van een honingraat en

opgebouwd uit 212 parallel geplaatste hexagonale buisjes met een lengte van 3.8 cm. Het

filtergedeelte is klassiek opgevat met een teflonfilter om deeltjes te vangen en nageschakelde

filters om vervluchtigingsprodukten vast te leggen. Deze combinatie werd getest met

voldoening ten opzichte van annulaire denuders in Sioutas et al. (1996) en nadien toegepast in

veldstudies (bv. Bytnerowicz, 1998). Door zijn kleine afmetingen is de HDS zeer praktisch in

gebruik voor veldmetingen.
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3 Materiaal en methoden

3.1 De site

De bepaling van de ammoniakale depositie vindt plaats op een toren, in het domeinbos 'De

Inslag', gelegen in de gemeente Brasschaat, provincie Antwerpen (51°18'33" N, 4°31'14" E).

Deze site functioneert tevens als een permanent proefvlak voor de intensieve monitoring van

bosecosystemen (bosbodemmeetnet). Het betreft een homogeen bestand van een Pinus

sylvestris, aangeplant in 1929, met een geringe ondergroei van hoofdzakelijk Pijpestrootje

(Molinia caerula) en mossen als Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en Gewoon haarmos

(Polytrichum commune). De leaf area index werd bepaald op 3.1 en de gemiddelde

boomhoogte bedroeg 20.6 m in 1995 (Cermak et al., 1998). Het dennenbestand maakt deel uit

van het 150 ha groot domeinbos 'De Inslag'. Dit bos is een gemengd bos op basis van Grove

den en inlandse eik. Aan de noord- en westzijde is het begrensd door woonwijken van

Brasschaat. Aan de zuid- en oostzijde grenzen landelijk gebied, deels bebost. Op 10 km

zuidwest is het havengebied van Antwerpen gesitueerd. Ten noordoosten, op enkele

kilometers afstand, is een landbouwgebied gesitueerd met intensieve veeteeltbedrijven

(Wuustwezel).

De 40 m hoge toren is uitgerust met een bemonsteringssysteem om continu luchtconcentraties

te registreren op vier niveaus boven en onder het kronendak van een Grove dennenbestand: op

10, 24, 32 en 40 m. Hiervoor is een containerkabine geplaatst op de sokkel van de toren,

waarin de monitoren zich bevinden. Via leidingen tot de top van de toren, wordt lucht

aangezogen naar gelijkvloers niveau. Een automatisch kleppensysteem bepaalt van welk

niveau lucht wordt aangezongen. Na 6 minuten wijzigt het aanzuigniveau. De eerste twee

minuten worden de leidingen gespoeld, de resterende 4 minuten worden de gemeten,

concentraties geregistreerd. Met dit systeem worden naast CO2-concentraties, ook andere

polluenten bepaald (802, NOx, 03)

Daarnaast worden ook micrometeorologische parameters opgemeten. Tabel 1 geeft een

overzicht.
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Tabel 1: Opstelling meteorologische apparatuur op meettoren.

PARAMETER LOCATIE SENSOR:MERKJTYPE MEETPRINCIPE

Regenval 39m Pluviometer

DRG-SI

Didcot tipping bucket 0.1 mm

Luchttemperatuur & I.S, 9, 23, Psychrometer

Relatieve lucht- 31 en 39m DTS-SA

vochtigheid

Didcot natte en droge boltemperatuur met

PT! 00 en geforceerde ventilatie

Horizontale

windsnelheid

23, 31 en Cup-anemometer

39m Didcot DWR-20SG

tachogenerator met een magnetische

koppeling

Windrichting 39m Windvaan

Didcot DWD-I OS

potentiometer

koppeling

met magnetische

Windsnelheid in 3 39 m Sonische anemometer ultrasonisch meting

dimensies

Inkomende

kortgolvige straling

39m

Gill Instruments

Solarimeter Kipp & Zonen Thermokoppel

CM6B

Netto-straling

Bodemwarmtef1ux

39m

-0.09m

Netradiometer

DRN-30S

Warmtefluxplaatjes

Campbell HFT-3

Didcot Thermokoppel

Thermokoppel

Bodemtemperatuur -0,02 en Bodemthermometer Didcot PT! 00

0.09 m DPS-404

Luchtdruk I.S m Barometer

DBp·4

Didcot Druksensor
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3.2 De NH3-flux

De NH3-gasflux naar het bosecosysteem De Inslag zal onrechtstreeks bepaald worden met

behulp van een gradiëntmethode. Deze methode voorziet in het bepalen van de relatie tussen

de gradiënt van COz en de COz-flux. De relatie opgesteld voor deze entiteit zal dan

geëxtrapoleerd worden naar de gemeten NH3-gradiënt.

FNH3 = KNH3 . öc/öz

FC02 = Kcoz . öc/öz

Uit KNH3 = KC02 volgt: FNH3 = Fcoz . gradientNH3/gradientcoz

Mits aan volgende condities is voldaan:

Vermits de flux bepaald wordt op een hoogte z boven de vegetatie, wordt aangenomen

dat de flux op hoogte z constant met de hoogte is en dus gelijk aan de flux ter hoogte

van de vegetatie zelf.

COz-gas is inert in de atmosfeer, terwijl NH3 zeer reactief is. NH3 reageert met water,

SOz, HCI, HN03. Reactieproducten zijn niet stabiel, met uitzondering van (NH4)ZS04,

en kunnen weer dissociëren in hun oorspronkelijke reagentia. Voor het meten van de

NH3-flux wordt uitgegaan van een evenwichtsituatie waarbij het vrije NH3-gas in

evenwicht is met andere reactieve componenten. Deze hypothese dient verder

onderzocht te worden.

Juist zoals voor ammonia is de sink voor koolstofdioxide gedurende de dag in het gewas

of het bosbestand gelegen. Dit werd aangetoond aan de hand van de experimentele

metingen in De Inslag in Brasschaat. In de loop van de maand juli 1998 werden

gelijktijdig boven en onder het bosbestand eddy correlatiemetingen van COz fluxen

uitgevoerd. Rond de middag werd boven het bosbestand een neerwaartse C02 flux

gemeten van meer dan 10 !lmol m'2 S·l (Kowalski et al., 1999 / zie Bijlage 2). De
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tegengestelde opwaartse flux van CO2 onder het bestand (veroorzaakt door

bodemrespiratie, maar verminderd met de fotosynthese van de onderbegroeiing) kwam

nooit boven de I !-lmol m"2 s") (Janssens et al., 1999), d.w.z. een grootte-orde kleiner.

Vermits de respiratie van de stammen nog kleiner is dan de bodemrespiratie, resulteert

de CO2 flux van het bosbestand dus wel degelijk van een interactie tussen het

bosbestand en de atmosfeer, en niet met het lager gelegen bodemoppervlak. Het staat

dus vast dat gedurende de dag de sinks voor C02 en voor NH) dezelfde zijn.

3.3 De COrflux

Een driedimensionele sonische anemometer en de aanzuigsonde voor de infrarood

gasanalysator (IRGA) staan gemonteerd op een mast bovenop de meteorologische meettoren,

op een hoogte van 41 m boven de grond. De afstand tussen de aanvoer van de lucht naar de

IRGA en de plaats van de sonische metingen bedraagt 48 cm. De sonische anemometer (Gil!

Solent model 1012R2, UK) meet de driedimensionele windbeweging en een benaderende

'sonische' temperatuur bij een frekwentie van 20.8 Hz. De gasèoncentraties van CO2 en

waterdamp worden gemeten met de IRGA (LiCor LI-6262, USA) die maandelijks

gecalibreerd wordt. De lucht wordt aangezogen met een debiet van 6.2 I min") doorheen een

Gelman Acro 50 1.0 !-lm filter (PIN 4258, USA) en komt daarna in een 3 m lange teflonslang

met een binnendiameter van 4.33 mmo Deze teflonslang wordt lichtjes verwarmd teneinde

condensatie te voorkomen. Een laatste filter (Ballston 300-01961, USA) zuivert de lucht

vooraleer deze door de IRGA bemonsterd wordt. De IRGA werd zo ingesteld dat een bereik

van respectievelijk 200-500 ppm CO2 en 0-30 ppt H20 overeenkomt met een analoog output

signaal van 0-5000 mV, dat door een AID converter van de sonische anemometer verder

wordt verwerkt.

De eddy correlatie-gegevens worden vanuit de sonische anemometer via een digitale lijn naar

een microcomputer gestuurd. De computer maakt gebruik van het EDISOL-programma

(Moncrieff et al., 1997) om de fluxen in reeële tijdsstappen te berekenen en de gegevens op te

slaan. De fluxberekeningen maken gebruik van een filter-tijdsconstante van 200 s en van

driedimensionele coördinaat-rotaties zoals beschreven door McMil!en (1988). De ruwe

gegevens worden dan onderworpen aan een kwaliteitscontroleprograrnma (Viekers & Mahrt,
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1997). Alle gegevens die niet aan het kwaliteitsprogramma voldaan, worden uit de dataset van

de fluxgegevens van EDISOL verwijderd.

De rechtstreekse toepassing van de eddy correlatiemethode vereist dat een aantal

basisveronderstellingen wordt voldaan (Baldocchi et al., 1998). Bij deze

basisveronderstellingen zijn o.a. de homogeniteit van het oppervlakte in opwindse richting, de

homogeniteit van de turbulentie en van de gemiddelde windsnelheid, en stationariteit. Zulke

voorwaarden laten een aantal vereenvoudigingen toe bij de analyse van de driedimensionele

fluxen over verschillende tijdsschalen. Op basis van de verdeling over verschillende

temporele en spatiale dimensies, kan dan één bepaalde component, de turbulente flux in één

bepaalde richting (bv. verticaal) gekozen worden als de flux die men wenst te meten.

3.4 Het CO2- profiel

Het verticaal profiel van eOrconcentraties bestaat uit vijf metingen op vier verschillende

niveaus op de meettoren. Er bevinden zich twee aanzuigsondes op lOm, terwijl de

aanzuigsondes boven het kronendak op 24, 32 en 40 m werden gemonteerd. Via elke

aanzuigsonde wordt lucht aangezogen doorheen een 53.5 m lange slang naar de analysatoren

in de meetcabine, die verwarmd worden op 35 oe, en gefilterd doorheen een 0.5 mm

teflonfilter. Elke aanzuigsonde wordt gedurende zes minuten bemonsterd per half-uur. Een

infrarood gasanalysator (IRGA; Rosemount, BINOS 100, Duitsland) meet de bemonsterde

lucht elke 5 seconden en de I-min gemiddelden worden opgeslagen in een datalogger

(Hitachi, IMAe 2000, Japan).

3.5 Het NH3-profiel

Om het profiel van ammoniakgas te bepalen wordt een continue roterende natte denuder

gebruikt (AMANDA: Ammonia Measurement by ANnular Denuder sampling with on line

Analysis). Dit toestel laat toe op continue basis op drie hoogtes op de meettoren de

anunoniakluchtconcentratie te bepalen met een hoge nauwkeurigheid. De installatie bestaat

uit denuders, geplaatst op hoogtes 23, 31 en 39 m, en een detector geplaatst op 23 m.
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Daarnaast bestaat de opstelling uit een luchtcompressor, verwarmde leidingen, een

voorraadvat en afvalvat voor absorptievloeistof. Er wordt ammoniak opgenomen in drie

denuders die gedeeltelijk met een absorptieoplossing zijn gevuld. Een denuder bestaat uit

twee concentrische glazen buizen. Door deze tussenruimte of annulus wordt de omringende

lucht laminair gezogen. Ammoniak wordt kwantitatief opgenomen in de vloeibare fase.

Aërosolen zullen niet geabsorbeerd worden omwille van hun lage diffusiesnelheid. Elk van

deze oplossingen wordt naar een driewegklep gepompt, terwijl een andere pomp ervoor zorgt

dat de denuder opnieuw wordt opgevuld met een verse absorptieoplossing. Om de 2 minuten

wordt het debiet van één van de driewegkleppen naar het detectiesysteem gestuurd (monster

stroom), terwijl het debiet wordt gemeten. De resterende debieten worden naar het afvoervat

gepompt. De monster stroom wordt basisch gemaakt en naar de detector gevoerd langsheen

een membraan. Een deel van de vrije ammoniak gaat door het membraan en wordt

opgenomen in een waterstroom aan de andere kant van het membraan. De geleidbaarheid, die

een factor is van de ammoniakconcentratie, wordt in die waterstroom gemeten. De gemeten

waarden worden in een datalogger opgeslagen. In een meetcyclus van 6 minuten wordt

telkens 2 minuten per niveau gemeten. Voor een verdere beschrijving zie ook Wyers et al.

(1993). Enkele technische speicificaties zijn weergegeven in tabe12.

Tabe12: Technische specificaties AMANDA.

Detectielimiet

Meetbereik

Precisie bij lage concentraties

Precisie bij hoge concentraties

Minimum meetbaar verschil tussen 2 hoogtes

Antwoordtijd (95 %)

Stabiliteit van de calibratie over 1 week

Afwijking

0.1 !-tg/m'

0-250 !-tg/m'

0.1 !-tg/m'

1.5 %

0.1 !-tg/m'

90 s

zero: max. 2 !-tg/m'

Span: max. 5 % van meet bereik

max. 10%
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Nachts, wanneer de atmosferische menging (of 'mixing') vrij gering is, strekt het opwindse

oppervlak dat interageert met de atmosfeer en verantwoordelijk is voor de gemeten fluxen,

zich waarschijnlijk ver uit buiten de begrenzing van het bos. Daarom verwachten we dat het

bepalen van de fluxen gedurende de nacht problematisch zal zijn en blijven, ook voor het

bepalen van de ammoniakdepositie.

4.2 Het CO2-profiel

Profielen van Cal worden ook reeds routinematig gemeten gedurende een aantal jaren,

alhoewel de gegevens pas recentelijk geanalyseerd werden met het oog op het opstellen van

flux-profiel-relaties. De infrarood COl-gasanalysator, die op dit ogenblik in gebruik is voor

het bepalen van de Cal-concentraties, vertoont sinds enkele maanden (in 1999) een probleem

met het verloop ('drift') van de zero-instelling. De gegevens die hier worden voorgesteld

hebben dan ook betrekking op een periode voor de aanvang van het VLlNA-project. Figuur 2

geeft vier opeenvolgende halfuurlijkse Cal profielen weer voor 11 mei 1998. Het verloop van

het profiel wijzigt sterk gedurende een periode van twee uren, en is niet duidelijk verbonden

met de depositie. Een meer aandachtig onderzoek van Figuur 2 toont dat de verandering in

Cal-concentratie over de tijd belangrijker is dan de verandering met de hoogte. Zo verandert,

bijvoorbeeld, de Cal-concentratie op een hoogte van 40 m met ongeveer 6 ppm over een

interval van een half uur op de middag. Deze verandering is groter dan de verandering met de

hoogte voor elk van de profielen. Er dient hier aan herinnerd te worden dat de concentraties in

het profiel niet simultaan gemeten worden, omwille van de sequentiële bemonstering op de

toren. Het tijdsverschil tussen metingen op twee hoogten kan tot 25 minuten bedragen, zodat

temporele veranderingen in de Cal-concentratie de gezochte profielen kunnen verbergen of

vertroebelen. Deze temporele veranderingen zijn vermoedelijk te wijten aan veranderingen in

de windrichting en in locale opwindse puntbronnen van Cal, inclusief de E19 autosnelweg

(op een afstand van minder dan 2 km van de meettoren), de haven van Antwerpen (in

vogelvlucht ongeveer 10 km) en het centrum van Brasschaat (3 km afstand).
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Figuur 1: Dagverloop van de koolstofdioxide-(C02)fluxen boven het bos in Brasschaat

gemiddeld over een maand en voorgesteld voor de maanden januari 1998 en juli

1998.
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Figuur 2: Vier opeenvolgende half-uurlijkse profielen van koolstofdioxide (COz) bepaald

op 11 mei 1998 boven het bosbestand in Brasschaat.
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Dit probleem wordt op verschillende manieren aangepakt en opgelost. Eerst en vooral, werd

de informatie met betrekking tot de profIelen over de loop van een maand uitgezet, teneinde

de korte-termijn fluctuaties uit te middelen. Zo toont Figuur 3 de gemiddelde profielen voor

de maand mei 1998 op verschillende tijdstippen van de dagcyclus. Op deze figuur ziet men

gemiddelde profielen die representatief zijn voor de invloed van het onderliggende

bosbestand, en die niet vertroebeld of verstoord worden door invloeden van locale

puntbronnen. Er dient hier ook gewezen op de grootte-orde van de CO2

concentratieverschillen in het profiel, die gedurende de dag typisch kleiner zijn dan 1 ppm en

's nachts iets groter zijn (omdat de atmosferische menging of mixing dan veel lager is).

Aan de hand van deze gegevens hebben we ook geleerd dat een verschillende

bemonsteringsstrategie dient gevolgd te worden om de C02-profielen te beschrijven en de

flux-profiel-relaties te ontwikkelen. Daarom zullen we in de toekomst de temporele

bemonsteringsstrategie van de luchtaanzuigsondes wijzigen zodat elke aanzuigsonde

frequenter bemonsterd wordt (tot éénmaal per minuut), d.W.Z. verschillende keren over de

loop van een 30-minuten periode. Omdat de gradiënten zo klein zijn in absolute waarde, zal

ook een nieuwe (infrarood-) gasanalysator worden aangekocht met een grotere

betrouwbaarheid en een grotere precisie. We plannen dan ook om opnieuw intensieve

meetcampagnes uit te voeren teneinde accurate profielen te bepalen. Aan de hand van deze

intensieve meetcampagnes zullen we ofwel bepaalde perioden selecteren waarin de temporele

verandering zeer klein is (op basis van de meterologische condities), ofwel gebruik maken

van een uitmiddeling (zoals hierboven beschreven) om op die manier de invloed van de

temporele invloeden uitschakelen. In combinatie met betrouwbare fluxen zullen deze

metingen 'eddy diffusiviteiten' opleveren die dan in verband kurmen gebracht worden met

turbulentiekarakteristieken (stabiliteit, wrijvingssnelheid of 'friction velocity'). Deze kunnen

dan gemodelleerd worden voor gebruik gedurende bepaalde perioden waarop geen voldoende

betrouwbare metingen beschikbaar zijn.
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Figuur 3: Profielen van CO2 gemeten boven het bos in Brasschaat voor drie verschillende

tijdstippen gedurende de dag en uitgemiddeld over de maand mei 1998.
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4.3 De NH3-concentratie

Resultaten van metingen van de ammoniak luchtconcentratie te Brasschaat worden hier

gepresenteerd. De metingen werden gestart op 22 juni en worden continu doorgezet. Voor dit

rapport werden gegevens tot 14 oktober 1999 in rekening gebracht.

De concentraties opgemeten op 23 m hoogte worden voorgesteld in tabel 3. Het betreft

maandgemiddelden berekend uit daggemiddelden. De maanden juli en augustus kenden de

hoogste concentraties, respectievelijk 8.0 en 10.1 Ilg/m'. In september werd een concentratie

van 3.4 Ilglm' opgemeten. Waarden voor de maanden juni en oktober zijn geen

representatieve maandgemiddelden.

Tabel 3 : periodische gemiddelden in Ilglm' over de periode 22 juni tot 14 oktober.

23m 31m 39m

Jum Jlglm3 5.9 8.1 8.3

aantal dagen 9 9 9

juli Ilglm3 8.0 9.8 12.0

aantal dagen 23 18 20

augustus Jlglrn3 10.1 13.3 13.2

aantal dagen 20 21 20

september I-lglm3 3.4 5.6 4.7

aantal dagen 20 22 22

oktober )..lglm3 1.5 2.0 2.0

aantal dagen 14 14 .14

Over de periode van 22 juni tot 14 oktober werd een operationaliteit gehaald van 86 dagen op

115, of 75 %. Voornaamste oorzaken van pannes zijn te wijten aan de opstartfase waarin de

metingen zich bevinden. De onderhoudsfrequentie diende opgevoerd naar één maal per week

en de afregeling van de installatie vergde vele manuren.
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Figuur 4 toont het verloop van de daggemiddelde concentraties op 23 m hoogte. De

concentraties variëren sterk van dag tot dag. Enkele episodes zijn waarneembaar tussen 22 en

26 juni, rond 12 juli, tussen 27 en 5 augustus en rond 24 augustus. Tijdens deze episodes stijgt

de dagconcentratie tot 35 flg/m3
• Daarnaast komen ook periodes voor met zeer lage

concentraties tot onder de detectiegrens van 0.1 flg/m3
• Deze variatie is gecorreleerd met de

windrichting. Figuur 5 toont de gemiddelde concentraties per windrichtingsector van 22.5 0.

Voor deze indeling is gebruik gemaakt van uurgemiddelde waarden. Windrichtingen met een

oostelijke component vertonen concentraties hoger dan 5 flg/m3
• De sectoren NO en ONO

worden gekenmerkt door de hoogste concentraties. Bij zulke windrichtingen komt de site

onder invloed van emissiegebieden ten NO. Bij westelijke winden is de site te beschouwen als

een zuiver achtergrondgebied. Ter aanvulling wordt in figuur 6 de frequentie van de

windrichtingen aangegeven over de beschouwde periode. Deze verdeling is kenmerkend voor

de site: dominantie van noordoosten en zuidwesten winden (Overloop & Roskams, 1999).

Overloop & Roskams (1999) vermelden jaargemiddelde concentraties in de orde van 0.5 tot

1.5 flg/m3
, opgemeten met een chemieluminiscentie ammoniakmonitor. Hoewel hier geen

gegevens werden getoond over een vergelijkingsperiode met beide methoden, kan nu reeds

gesteld worden dat de eerder gerapporteerde waarden sterk onderschat waren. De hier

gerapporteerde gegevens zijn in overeenstemming met resultaten van de screening

ammoniakconcentraties in Vlaanderen met diffuse samplers. Voor het nabijgelegen

Kalmthout werd een jaargemiddelde concentratie van 7.8 flg/m3 opgemeten (De Fré &

Swaans, 1998). Bijkomend onderzoek kan aantonen in welke mate metingen met diffuse

samplers afwijkt van de natte denuder techniek. Hiertoe is een onderzoek opgestart op de

meettoren in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de Vlaamse

Milieumaatschappij en de Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek met looptijd van

1111/1999 tot 31112/2000.

Warmeer de over de periode gemiddelde concentratie van 6.4 flg/m3 (tabel 4) wordt

geëxtrapoleerd over het hele jaar, kan geconcludeerd worden dat deze site qua NH3

concentratie vergelijkbaar is met de site van Speulderbos (Nederland). Voor deze site werd

een droge depositie van 21.7 kg.ha'l.jaaf1 bepaald in 1995 bij een jaargemiddelde

concentratie van 5.5 flg/m3 (Erisman et al., 1996). Dit depositiecijfer kan als een voorlopig
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richtcijfer voor de depositie te Brasschaat beschouwd worden. Verder onderzoek zal leiden tot

de bepaling van NH3-depositie voor deze site.

Jaargemiddelde concentraties in een Nederlands meetnet met 8 meetpunten variëren tussen 2

4 f.lg/m3 in achtergrondgebieden en 10-25 f.lg/m3 in arnmoniakemissiegebieden (Buijsman et

al., 1998). De 98ste percentiel van de uurwaarden in achtergrondgebieden varieert er tussen

10-24 f.lg/m3
, in emissiegebieden tussen 38 en 100 f.lg/m3

• Burkhardt et al. (1998) rapporteren

een concentratie van 1.4 f.lg/m3 over 2 jaar voor een ruraal gebied in de omgeving van

. Edinburgh, Schotland. Uurgemiddelden lopen er op tot 15-20 f.lg/m3
• In Hongarije variëren de

jaargemiddelde concentraties rond de I f.lg/m3 in de K-Pustza (Horvath & Sutton, 1998). De

daggemiddelde concentratie over de periode 1981-1995 bedraagt er maximaal rond de 6

f.lg/m3
• Barthelmie en Pryor (1998) melden jaargemiddelde concentraties tussen 2 en 8 f.lg/m3

in een veeteeltgebied in British Columbia, Canada.

Nationale en internationale cijfers tonen aan dat de site niet in een zuiver achtergrondgebied

gelegen is. Gedurende korte periodes kunnen de concentraties hoog oplopen door de

aanwezigheid van emissiegebieden ten noordoosten van de site.

Figuur 4: Verloop van de daggemiddelde NH3-luchtconcentratie op 23 m hoogte in J.l.g/m3
•
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Figuur 5: Gemiddelde NH3-concentratie in flg/m' per windrichtingsector van 22.5°.

s

Figuur 6: Frequentie van de windrichting volgens sectoren van 22.5 0.

s
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4.4 Het NH3-profiel

Teneinde de depositie van ammoniakgas naar het bos te kunnen bepalen, wordt het verticaal

profiel opgemeten over drie hoogten boven het bos. Tabel 4 toont de beschrijvende statistiek

van de uurgemiddelden voor de drie meethoogten. 70 % van de tijd worden concentraties

lager dan het gemiddelde opgemeten. Er werden uurgemiddelde waarden opgemeten tot 127

~g/m3.

De meethoogte 23 m ligt 2 m boven de gemiddelde boomhoogte en ondervindt dus de meeste

invloed ervan. De concentratie neemt gemiddeld toe met de hoogte, met afnemende

meerwaarden.

Tabel 4: Beschrijvende statistiek van de uurgemiddelden, in ~g/m3.

23 m 31 m 39m 31-23 m 39-31 m

Gemiddelde 6.4 8.2 8.5 2.0 0.3

Minimum -0.2 -0.3 -003 -9.1 -37.6

1ste percentiel -0.2 -0.3 -003 -0.7 -5.9

5de percentiel -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -1.8

10 de percentiel 0.4 0.4 0.4 0.0 -0.8

20'te percentiel 1.3 1.3 1.3 0.1 -0.3

30ste percentiel 1.7 1.9 1.9 0.2 -0.1

40'te percentiel 2.1 2.4 2.6 0.4 0.0

50'te . 1 2.9 303 3.5 0.8 0.0percentle

60'te percentiel 4.0 5.5 5.6 1.2 0.1

70'te percentiel 6.5 8.2 8.5 1.8 003

80'te . 1 9.6 12.7 12.1 2.7 0.'1percentle

90'te percentiel 16.0 20.7 20.8 4.7 2.2

95'te percentiel 23.1 29.9 32.6 8.5 4.1

98'te . 1 39.1 49.7 56.5 . 15.8 703percentle

99'te percentiel 48.2 60.7 68.0 19.1 9.2

Maximum 69.4 116.5 127.0 54.4 15.8
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Een concentratiegradiënt is steeds waarneembaar tussen 23 en 31 m. 80 % van de tijd is er een

verschil groter dan 0.1 f.lg/m' waargenomen. Deze grenswaarde is het minimum detecteerbaar

verschil tussen twee hoogten, volgens de technische specificaties van de meetapparatuur.

Slechts in 5 % van de tijd wordt een hogere concentratie gemeten op 31 m met een verschil

van 0.1 f.lg/m' of meer. Het verschil in concentratie tussen 31 en 39 is minder groot. Slechts

40 % van de tijd is hetde concentratie op 39 m 0.1 f.lg/m' of hoger. Daarentegen geldt voor 30

% van de tijd dat de concentratie op 39 m 0.1 f.lg/m' of meer lager is dan op 31 m. De richting

van de gradiënt tussen 31 en 39 m is variabel.

Figuur 7 toont het gemiddeld dagverloop, berekend uit de uurgemiddelde waarden. Hiervoor

werd van de 86 dagen beschikbare gegevens slechts 63 weerhouden. Enkel dagen waarvoor

over de volle 24 uur gegevens beschikbaar waren, werden weerhouden, om elk uur eenzelfde

gewicht toe te kennen. Deze figuur toont dat gemiddeld de concentratie op 23 m ongeveer 0.8

à 3.8 f.lglm' lager ligt dan op 31 en 39 m. Het verschil tussen 31 en 39 m varieert tussen 1.4

en -0.2 f.lglm'. Tijdens de daguren worden iets lagere concentraties opgemeten. Hoogste

concentraties worden genoteerd in de late avond rond 21 uur.

Waargenomen concentratieverschillen zijn voldoende groot om hieruit depositieberekeningen

te kunnen maken. Erisman & Draaijers (1995) vermelden dat concentratieverschillen tussen

twee hoogten in de orde van I tot 5 % detecteerbaar dienen te zijn. Met een minimum

detecteerbaar verschil van 0.1 f.lg/m' en gegeven de concentratieverdeling in tabel 4, blijkt dat

voor 70% van de tijd aan dit criterium voldaan is. Daarnaast zullen nog andere filters

toegepast dienen te worden voordat tot depositieberekening kan overgegaan worden, zoals

selectie van bepaalde windrichtingen in functie van een gunstige overstromingslengte,

uitsluiting van te lage windsnelheden, etc ...
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Figuur 7: Gemiddeld dagverloop van de NH3-concentraties op 3 hoogten.
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5 Conclusies

Zoals vooropgesteld in het oorspronkelijke werkschema werden gedurende het eerste jaar van

deze onderzoeksovereenkomst de verschillende installaties opgesteld of aangepast, en werd de

noodzakelijke apparatuur uitgetest. De profielen en concentraties van CO2 en ammoniak

werden in de loop van het voorbije jaar gemeten vanop de meettoren in Brasschaat, en de

noodzakelijke experimenten en intensieve meetcampagnes werden volgens het

vooropgestelde plan uitgevoerd. Een uitgebreide reeks interessante resultaten werden

bekomen, waaruit ook een aantal lessen naar de toekomst werden getrokken. Zo dringen een

aantal aanpassingen aan de meetprocedure voor het bepalen van de C02-profielen zich op. De

gestelde objectieven en mijlpalen werden in eerste instantie bereikt, maar verdere

concretisering en verfijning naar het volgende jaar toe, zijn nodig. Er dringen zich geen

aanpassingen aan het werkprogramma op, en het werkprogramma zal worden uitgevoerd

zoals vooropgesteld en gepland.

,
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Bijlage 1: literatuuroverzicht: oppervlakte ruwheid in functie van

depositiemodellering

Literature Survey: Surface Roughness and its Relevance for Deposition Modelling

A study was conducted to describe some of the available literature regarding the modelling of

deposition to forests in Flanders. Classical deposition modelling (Shuttleworth 1976)

describes the total resistance to deposition as the sum of a number of resistances in series.

This study focuses only on the aerodynamic resistance associated with incomplete mixing in

the atmospheric boundary layer. This is generally parameterised as being directly related to

the aerodynamic "roughness" of the surface. We ~amine the literature for simpte roughness

parameterizations of different forest surface types. Since significant effort has gone into

examining the enhancement of deposition at forest edges, and since edge effects are important

for small forest such as those in Flanders, we also review the literature in this regard.

Aerodynamic roughness characterization for vegetative surfaces began with short crops and

grasses. The recognized linear variation in the mean wind speed with the logarithm ofthe

height above the surface led to the definition of an aerodynamic roughness length, Zo, as the

height above the surface where the measured wind profile projected to zero windspeed. This

length scale relates to the size of both the individual "roughness elements" on the surface and

typical eddies generated by bluff-body or wake effects. The word aerodynamic is included in

the definition because the only true determination of this parameter comes from direct

measurement ofthe wind speeds above the surface (Stull1988).

Modelling roughness based on Zo alone is overiy simplistic for forests, because above-canopy

turbulence is relatively insensitive to motions or distances below the canopy. The canopy is

often viewed as a displaced surface, since there is a windspeed minimum within the canopy.

Due to this displacement, heights above the ground have little relation with the size of the

canopy roughness elements encountered by the turbulence. Thus, the zero-plane displacement

(d) was introduced in order to make forest canopies fit the model ofthe log-wind profile and

neglect the sub-canopy space. Above this height, the canopy might be viewed as a simple
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surface with a log-wind profile, with a (theoretically) zero windspeed somewhere within the

canopy (at height z=d+ zo). The zero-plane displacement may be thought of as the mean level

of momentum absorption by the canopy (Thom 1971); (Raupach 1994) describes it as the

height of aerodynamic origin. Once d has been defined, Zo may then be determined from the

mean wind profile, but using (;;-11) as the vertical coordinate. These two parameters may be

considered as the minimum to describe the aerodynamic roughness properties of a forest.

The most common methods of estimating both d and Zo require measurements of the

windspeed above the canopy. These include simple linear regression against the logarithm of

height (Molion and Moore 1983; Stull 1988) and mass conservation techniques (Molion and

Moore 1983; de Bruin and Moore 1985; Zoumakis 1993). Such methods are not considered

useful for the VLINA project simply because the goal is to model deposition to Flemish

forests where windspeeds are not measured. Given this, we must rely on approximation.

(Wieringa 1993) made the most comprehensive review to date of roughness lengths for

natural surfaces. This study focused on homogeneous terrain types, and did not attempt to

characterize surface types where the flow cannot achieve equilibrium. Although roughness

lengths are provided for a variety of surface types, the resolution available for modelling

forests is not impressive. Representative values are given for "pine forest" as 1.2 +/- 0.4 m,

with little regard to issues such as tree height, separation, LAl, etc. Somewhat larger values

are given for tropical forests, but temperate, deciduous forests are not treated explicitly. While

a value of 1.2 m might be selected as representative for all Flemish pine forests, this must be

viewed as a coarse estimate.

Recent parameterizations (Raupach 1992; Raupach 1994) allow estimation of d and Zo from

directly measurable physical characteristics of the canopy. These estimates require only

knowledge of the tree height and leaf area index, plus some (universal) assumptions about

canopy-top windspeeds and the influence and structure of the roughness sublayer. Simpier

parameterizations have also been employed. For example, some researchers have modelled d

as two-thirds (Beswick et al. 1991; Gallagher et al. 1992) or 70% (Kruijt et al. 1995) of

canopy height. These values are relatively small and hence lead to larger estimates of zO in

comparison with Raupach's parameterizations.
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In summary, for purposes of estimating deposition there is no standard means of determining

surface roughness short of measuring windspeeds above the canopy. A value near one meter

might be selected as representative for "forest" in general, but this must be accepted as a

rough estimate. To characterise and distinguish between individual forests within Flanders,

knowledge of canopy height and LAl (as a minimum) would be needed to apply the

parameterizations which have been developed by Raupach.

Deposition modelling based on roughness parameters is not applicable at forest edges, which

may be subject to pollutant loads not depending on boundary layer mixing. When the upwind

surface is shorter and also a poor deposition surface, the aerodynamic resistance will be

significantly reduced or even negligible at the forest edge. Throughfall studies have

demonstrated that trees at a forest edge can be subject to higher levels of deposition than in

the interior of the forest, typically by several hundred percent and sometimes by an order of

magnitude(Draaijers 1983; Weathers et al. 1992). For deposition offog droplets, which have

efficient deposition properties based on inertial impaction, edge effects were found to be

prevalent several tens of meters into the forest (Weathers et al. 1995). Substances which

deposit less readily should have larger regions of edge influence.

For small forests such as those found in Flanders, edge effects can dominate total deposition.

Considering a 50 hectare forest, which might be large in Flanders, a 30 m forest edge would

imply that at least 14% of the forest is defined as edge. With unfavorable (non-circular)

geometry, edges become more important. For example, assuming the same forest and edge

sizes, but with rectangular geometry and an aspect ratio of 4 to 1, we find that 40% of the

forest would be defined as edge.

Finally, as noted above, roughness parameters are typically defined for homogeneous

surfaces. In the case where the turbulence has not equilibrated with thé surface (such as near

a forest edge), roughness properties are poorly defined based on canopy properties as above.

A better view might be to consider the upwind forest edge as a single 'roughness element',

with a roughness length that is similar to the canopy height in scale, which would be much

larger than the roughness length representative ofthe homogeneous canopy.
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Given the typical size of a Flemish forest, modelling deposition with an aerodynamic

resistimce based solely on roughness parameters developed for homogeneous surfaces is ill

advised. Probably, the .aerodynamic resistance should be excluded from the model at the

forest edge.

The present literature survey should be viewed as preliminary, since it includes only journal

articles which were availabe at the University of Antwerp. A more extensive search is

recommended for the future, which should include a variety of journals that focus on

boundary layer meteorology (not presently available at the UIA library).
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Bijlage 2

Fluxes above a Belgian, Campine forest and relationships with
predicting variables

A.S. Kowalski, S. Overloop en R. Ceulemans
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Abstract

Eddy correlation measurements of COz' water vapar and sensible heat fluxes are carried out during
a three-year effort to quantify net exchange between the atmosphere and a farest in the Belgian
Campine region. The eddy correlation technique is described in tenns of its ability to quantify long
term fluxes. A thorough description of the ecosystem and the project is provided, including eddy
correlation and supporting instrumentation. Preliminary results are presented as fluxes on daily and
monthly bases. Relationships are noted between daytime fluxes and variables assumed to drive
them, namely radiation and temperature. It is found that accurate estimation of long-term ecosystem
exchange requires modelling, both for filling of data gaps and for estimation of noctuma1 exchange,
which often e1udes measurement by the eddy corre1ation system.

Introduction

An accurate description of forest carbon cyeling may be a key piece in an impor
tant puzzle for modem science. Rising atmospheric CO, concentrations (Keeling
& Whorf 1994; Houghton et al., 1995) have triggered worldwide concern about
the potential for climate change. While it is widely accepted that the increase in
CO, concentrations is due to human activity, attempts to describe the global car
bon cyele have revealed large gaps in our understanding. The annual change in
storage within terrestrial biomass and soil organic matter represents one of the greatest
areas of uncertainty (Vitousek et al., 1997). A basic understanding of forest eco
system processes is also necessary for proper forest management, whether the goal
is to maximize biomass production, carbon sequestration (IGBP, 1998), biodiversity,
or even recreational enjoyment.

Forest carbon cycling at the ecosystem scale has not been adequately assessed
by traditional forestry methods of destructive harvesting and scaling..up. Recently,
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researchers integrating the disciplines of micrometeorology and forest physiology
have begun to apply the eddy correlation technique to estimate net CO, exchange
between forested stands and the atmosphere (Wofsy et al., 1993; Black et al., 1996;
Grelle & Lindroth, 1996; Valentini et al., 1996). Such research is undergoing ex
pansion to the regional scale by means of flux measurement networks, starting with
EUROFLUX (Tenhunen et al., 1998).

Eddy correlation is a direct means of measuring atmospheric fluxes, which range
broadly both in direction and in the scale of the motions involved. Under restric
tive assumptions, one-dimensional turbulent fluxes may be intetpreted as representing
surface exchange (Dabberdt et al., 1993). In this paper, the methodology and limi
tations of the eddy correlation technique are reviewed, and a measurement system
is described. Some preliminary results are presented as fluxes of CO, on various
time scales, and the surface energy budget is examined.

Methods

Experimental site

The forest under investigation is 'De Inslag', in the Campine region of Flanders
(Belgium, 51°18°N, 4°31 oE; De Pury & Ceulemans, 1997; Gond et 01.,1999; Janssens
et al., 1999). It is a level-I! observation plot within the European ICP Forests net
work for intensive monitoring of air pollution effects on forest ecosystems, man
aged by the Institute for Forestry and Game Management (Flanders, Belgium). The
investigation presented here was conducted in collaboration with the European
ECOCRAFT and EUROFLUX networks. Analyses presented include data from 1997.

The forest is relative1y smal! (ca. 150 ha.), heterogeneous, and thus representa
tive of northwestem European forests. It is bordered to the north and west by the
town of Brasschaat, and to the south and east by rural, partially forested terrain.
The landscape is a coastal plain, with a gentle slope (0.3%) at a mean elevation of
16 m. The soil is characterized as sandy (haplic podzol) with distinct horizons of
humus and iron, and is moderately wet. Groundwater depth usually is between 1.2
and 1.5 m. The climate is temperate-maritime with a mean annual temperature of
9.8°C and 770 mm of annual precipitation. Mean temperatures of the coldest and
warmest months are 3°C and 18°C, respectively. Growing season (April to Octo
ber) precipitation is 433 mmo ,

Organized into many patches, the forest is a mixture of coniferous and decidu-
ous species, with a variety ofunderstory species as weIl. A map ofthe forest patches
is given in Figure 1 of Janssens et al. (1999). Other patches include deciduous (mainly
oak) and other coniferous species, most with heights similar to the pines. The Scots
pine patches in the inunediate vicinity (ca. 100 m) of the measurement tower are
described here.

Mean tree height is ca. 20.6 m, with an annual increment of about 12 cm (Neirynck
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& De Keersmaeker, 1996). Mean canopy depth is 3.7 m (Cermák et al., 1998). The
overstory canopy is open, with a tree density of ca. 560 ha- l and 35% gap fraction
(Van Den Berge et al., 1992). During the course of 1997, the overstory 1eaf area
index (LAl) varied between 2. land 2.4 (Gond et al., 1999). Tree vita1ity is low
(based on visual observation of crown defoliation; Roskams et al., 1997). The
understory varies from deciduous trees (wild cherry) to rhododendron to grass
(Janssens et al., 1999). Extensive moss cover on the ground characterizes some
patches.

Ecasystem and climate measurements

Atmospheric measurements are made from a 40 m tower, a self-supporting welded
framework with a 9-m2 ground area and platforms at 9,15, 18,23,31 and 39 m.
Tower construction in 1995 required the removal of five trees. Meteorological data
include vertical profiles of air temperature (psychrometers at 40, 32, 24, 10 and 2
m, Didcot DTS-5A, UK) and wind speed (cup anemometers at 40, 32 and 24 m,
Didcot DWR-205G, UK). At the top of the tower, measurements are made of
downwelling, global short wave radiation (Kipp and Zonen CM6B pyranometer,
NL), net radiation (Didcot DRN-305, UK), wind direction (Didcot DWD-105 wind
vane, UK), precipitation (Didcot DRG-51 tipping bucket) and relative humidity
(Dideot DTS-5A). Photosynthetieally aetive radiation (PAR) is measured with a
PAR quantum meter (JYP 1000, JDEC, Franee). All meteorologieal sensors are
sampled at 0.1 Hz and stored as half-hour means on a data logger (Campbell CR10,
UK).

A vertieal profile of CO, eoneentrations inc1udes five measurements from four
levels. Two inlets are at 10 m; above the eanopy are inlets at 24, 32, and 40 m.
From eaeh inlet, air is drawn through 53.5 m of tubing to an instrument shelter,
heated to 35°C, and filtered through a 0.5-rom Teflon filter. Eaeh inlet is sampled
for six minutes every half hour. A gas analyzer (Rosemount, BINOS 100, Ger
many) measures a sample every five seeonds, and one-minute averages are stored
on a data logger (Hitaehi, IMAC 2000, Japan). The profile is used to ealeulate CO,
storage in the air column between the surface and the eddy eorrelation measure
ment height.

The soi! heat flux is measured by two heat flux plates (Campbell HFT03) at 9
cm depthjust beneath the organic layer. Soi! temperature probes (Dideot DPS-404)
are installed at 2 and 9 cm depth to ealculate heat storage in the orgaJ;lic layer. Bole
temperatures were taken as the average of four thermocouples inserted 5 cm deep
into the trunks of two trees, one thin and one large. Eaeh tree was sampled on both
the northem and southem sides.

In this paper, all data are presented at local standard time, whieh leads solar time
by one hour.
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A sonic anemometer and the inlet for an infrared gas analyzer (lRGA) are deployed
on a mast above the tower, at 41 m. The distance between the air intake for the
IRGA and the center point of the sonic measurements is 48 cm. The sonic anemometer
(Gill Solent model 1012R2) measures three-dimensional winds and a surrogate, 'sonic'
temperatnre at a rate of 20.8 Hz. Gas concentrations for CO, and Hp are mea
sured with an IRGA (LICOR LI-6262, USA), which is calibrated monthly. Air is
drawn at 6.2 L min· l through a Gelman Acro 50 1.0-J-lm filter (PIN 4258, USA). It
then enters a 3-m Teflon tube of 4.33 mm (inner diameter) and is heated to prevent
condensation. A subsequent filter (Ballston 300-01961, USA) cleans the air prior
to sampling by the IRGA. The IRGA operates such that ranges of 200-500 PPM
CO, and 0-30 PPT fl,0 correspond to analogue output signal ranges of 0-5000 mV,
which are processed through the AiD converter of the sonic anemometer.

Eddy correlation data are transferred from the sonic anemometer to a microcom
puter via a digitalline. The computer uses the EDlSOL program (Moncrieff et al.,
1997) to calculate fluxes in real time and log data. Flux computations use a filter
time constant of200 seconds and three-dimensional coordinate rotations as described
by McMillen (1988). A quality control (QC) program (Viekers & Mahrt, 1997)
screened the raw data. All data failing QC were removed from the set of flux data
output by EDlSOL.

Interpretation of eddy correlation measurements

Direct application of eddy correlation requires satisfaction of many restrictive as
sumptions (Baldocchi et al., 1988). These include homogeneity of the upwind sur
face, homogeneity of the turbulence and mean flow, and stationarity. Such condi
tions allow simplifications for analysis ofthree-dimensional fluxes on multiple time
scales. Upon temporal and dimensional partitioning, one small component, the 'tur
bulent' flux in a particular direction, may be taken as the flux of interest. In prac
tice, these assumptions are not often satisfied, even in the most ideal locations.
Nevertheless, the goal of long-term ecosystem exchange measurements is to inte
grate eddy correlation fluxes over annual scales above forests, most of which are
lacking desirabIe features of homogeneity.

In the analysis ofturbulence data, one ofthe most fundamental issues is the choice
of averaging scale whereby atmospheric motions are partitioned inti' different tem
poral classes. In theory, aspectral energy gap (Stnll, 1988) between synoptic and
turbulent time scales allows a simple partitioning, usual1y at 30 minutes. In prac
tice, the 'gap' is often fil1ed by energetic motions whose time scales exceed the
averaging period. These so-cal1ed mesoscale motions can modulate turbulent fluxes
but can also contribute directly to scalar transport; their importanee is greatest under
conditions of surface inhomogeneity. Increasing the averaging period does not elimi
nate the problem, but merely leads to the increased influence of synoptic and diur-
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nal trends on the computed covarianceslfluxes. Eddy correlation fluxes are some
times validated against the ability to close the surface energy budget. The effects
of fluxes on other scales, often terrned mesoscale fluxes or even 'advection', are
difficult to quantify, but may play a role in the ability to accurately describe sur
face fluxes from atmospheric measurements.

The deterrnination of the appropriate direction for the flux also is non-trivia!. If
mean streamlines are paral1el to a flat, homogeneous surface, then fluxes may be
examined in the vertical direction only. Issues of terrain heterogeneity and anemometer
tilt (Kondo & Sato, 1982) make this more complicated. Even a mere few degrees
uncertainty in the direction of the flux can lead to re1atively large errors in the flux
(Dyer & Hicks, 1972). Often, the coordinate system for the fluxes is deterrnined by
the mean streamlines and the direction of the momentum flux (McMillen, 1988).

The kinematic flux of CO, at the point of measurement is defined as cV, where
cis the CO, mixing ratio and V is the three-dimensional vector wind velocity. Typi
cal1y, variables are mathematical1y partitioned into mean and turbulent, perturba
tion time scales. For an arbitrary variabIe $, this is expressed as

where ~ is the mean and $' represents the fluctuations about the mean during the
averaging period. Partitioning the wind vector into u, v, and w components (along
the x, y, and z axes, respectively, with the x-axis aligned with the horizontal streamline,
and the z axis vertical), the measured atmospheric flux thus has five components:

cV = uc + wc + u'c'+ v'c' + w'c'

In this expression, u and vare the stream-wise and cross-stream horizontal com
ponents of the wind, and w is the vertical component. Them~f the product of
two deviations is defined as the turbulent flux; for example, w'c' is the 'vertical'
flux of CO, on the turbulent time scale. Other fluxes, related to mean and mesos
cale motions, can be equal1y important but are often ignored.

In the case of Reynolds' averaging (Stul1, 1988), deviations from the true mean
are computed. Other methods are sometimes used to differentiate between turbu
lent and larger scales. This is done to remove artifacts associated with non-stationarity
of the flow, but also effectively filters out any part of the flux, which occurs on
larger scales. The most popular means of achieving this are via the lJse of running
mean filters (McMillen, 1988) and linear detrending (Gash & Culf, 1996). In this
study, over a subset of available data, the three methods were intercompared. It
was found that, most of the time, al1 methods gave largely the same results; during
periods ofnon-stationarity, however, there were large differences between the three
methods.

The fluxes presented below were computed using the running mean filtering
technique, with a filter time constant of 200 seconds that retained only the smal1-
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est, 'turbulent' component of the 'vertical' fll1"c Since a forest ecosystem as small
as De Inslag implies mesoscale terrain inhomogeneities, such a treatment may nec
essarily miss some of the flux of interest. However, no methodology has yet been
recognized for coping with mesoscale fluxes, particularly with measurements from
a single tower. The direction of the flux was determined using McMillen's (1988)
method, applying all three coordinate system rotations.

Net ecosystem exchange (NEE) is defined as the sum of the vertical CO, flux
(w' c') and the storage of CO, in the air column between the surface and the mea
surement height. Both NEE and the flux are defined such that positive values rep
resent release from the ecosystem, and negative values represent uptake. Storage is
computed as the half-hourly change in the CO, density integrated over the vertical
profile (10, 24, 32, and 40 m).

Results

Gaps of several weeks in the eddy correlation data resulted from failures of both
the system sample pump and the IRGA in 1997. The QC program further reduced
the available eddy correlation data by 13%. Photosynthetically active radiation (PAR)
was measured only afier July and showed astrong relationship with downwelling,
(global) solar radiation (R2 ~ 0.91). For the earlier parts of the year, the solar ra
diation was used as a proxy for PAR. This variabie lacks data during three weeks
in the spring. Net radiation data are missing for the first 12 weeks of the year.
Finally, data for soil heat flux are missing for a seven-week period in the spring.
Analyses presented below are limited to those periods where all of the necessary
data are available.

Background information

During 1997, the annual mean temperature exceeded the long-term mean by 0.6°C,
and total precipitation was 88% of norma!. The dimate exhibited greater extremes
than norma!. The mean temperatures in January and August were 4.4°C colder and
2.6°C warmer, respective1y, than the monthly extremes for long-term averages. The
year began with a severe frost period, accompanied by very dry weather. Frosts
occurred into April and May. August and September were characterized by two
dry periods of 17 days each. The most prevalent winds throughou! the year were
from the southwest and northeast (Overloop & Roskams, 1998).

CO,fluxes

Carbon dioxide fluxes were found to vary systematically on many time scales. Here,
emphasis is placed on the diumal and seasonal evolution of the fluxes. Fluxes are
examined for relationships with variables believed to control rates of photosynthe-
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Fig. 2. Average diurnal trends of COz flux, downwelling solar radiation, and temperature for July
1997. Vertical bars indicate standard deviations about the monthly mean.

perature are buffered, and where microbial population sizes do not adjust rapidly
to temperature changes (Swift et al., 1979).

A better evaluation of the relationship between temperature and night-time fluxes
requires analysis of the data over a longer period. Figures 2 and 3 show the monthly
averaged, diurnal trends of the CO, flux, global radiation, and temperature for the
months of July and December 1997. In these figures, single points represent the
monthly mean for each hourly time period within the day, and are bracketed by the
standard deviation of the hourly measurements for the month.

Within a month, there is strong variation in global radiation, both diurnally and
due to variability in cloud cover. Similarly to Figure I, Figures 2 and 3 show that
the daytime fluxes respond in areasonabie way to changes in available solar radia
tion. In July, forcing of photosynthesis by solar radiation is sufficient to overcome
respiratory processes, and the net flux is downward during the day. In December,
the maximum rate of photosynthesis appears to just balance respiration around solar
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Fig. 3. Average diurnal trends of COz flux, downwelling solar radiation, and temperature for De
cember 1997. Vertical bars indicate standard deviations about the monthly mean.

noon. Night-time fluxes are not affected by concurrent photosynthetic processes,
and are thus upward for both months.

The difference between July and December exceeds the within-month variation.
July is consistently IO-15°C warmer than December. However, the magnitude of
the night-time fluxes is similar for both months.

Energy baiance

Energy from available net radiation can be hypothetically divided into separate
portions. Latent heat is transported from the surface by turbulence or stored in the
air; sensible heat is transported away by turbulence, stored in the air or biomass, or
absorbed by the soil. In the analysis presented here, no metabolic storage term is
considered. Figure 4 shows the energy budget terms for July 25th.
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Fig. 1. Diurnal trends of NEE, global radiation, and air temperature for July 25th, 1997.

sis and respiration, the two processes driving vegetation-atmosphere exchange of
CO,.

Figure 1 shows !he daily trends of NEE, global radiation, and temperatnre for
July 25th, 1997. The magnitnde of the daytime fluxes ranges from 0 to -15 ~mol

CO, m-' S-1 for a fairly sunny day. This example shows how daytime fluxes have a
distinct relationship with short-term variations in available radiation. Photosynthe
sis clearly drives the CO, flux. Forest uptake of CO, is greatest in the aftemoon
when there is plenty of light. During periods of cloud cover around noon and 14:00
hours, the atmospheric flux shows a decrease in magnitude associated with a de
crease in photosynthetic activity.

The noctnmal fluxes are typically around 5 ~mol CO, m-' S-I. These fluxes should
be driven by respiration, such that temperatnre-dependent, upward fluxes are ex
pected. Indeed, the fluxes indicate respiration, but the range in temperatnre over a
single night of data is insufficient for the evaluation of potential relationships with
temperatnre. Furthermore, most of the night-time flux is due to release from the
soil (60-80% of total respiration; Davidson et al., 1998), where changes in air tem-
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Fig. 4. The three most significant energy budget terms for July 25th, 1997. The three terms are net
radiation (Rn), sensible heat CH), and latent heat (LE).

Fluxes of latent and sensible heat, the two most important components of the
energy budget for sunny days, showed a good relationship with short-term varia
tions in available radiation. With the exception of air storage terms during daylight
transitions, the other terms were unimportant. As is typical for sunny days, the sum
of the various terms in the energy budget showed good correlatioll'with the avai!
able net radiation, which drives the energy budget for the system. Like the CO,
fluxes, the latent and sensible heat fluxes show a decrease during cloudy periods,
and maxima during the sunniest part of the day.

The degree of 'closure' of the energy budget, which is obtained by regressing
the sum of all budget terms versus net radiation, was 70% for this day (R' = 0.96),
which is typical of sunny days for the Brasschaat site. This degree of closure is
also seen when the data are extended to a long-term view. Figure 5 shows the en-
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Fig. 5. Daytime (a) and night-time (b) energy budget closure for all good data in 1997. Good data
are defined as passing quality contral and with a value of u· exceeding 40 cm S-I,

ergy budget 'closure' for 1997. According to the protocol agreed upon in the
EUROFLUX project, a stratification is used to isolate periods of sufficient turbu
lent mixing. Thus, the data in Figure 5 were screened such that only periods with
a friction velocity (u,) exceeding 40 cm s'\ were included, On the longer time scale,
the closure ofthe energy budget is at 68% (R2 = 0.78) for the daytime, and signifi
cantly worse at night.

Discussion

Eddy correlation measurements have some significant limitations that affect their
accuracy for long-term integration. Data gaps are inevitabie since continuous moni
toring of a measurement system is not always feasible, and since instruments and
equipment eventually faiL Even excluding system failure, conditions in the atmo
sphere are not always such that measured fluxes are representative of surface ex-
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change processes. In particular, flux measurements above the forest may not be
coupled with the exchange processes taking place at the canopy surface. The tech
nique is not well-suited for estimation of surface-atmosphere exchange during pe
riods of low turbulent activity. The frequency of such conditions at night presents
serious problems for long-term integration of eddy fluxes.

The disparity between day and night can be explained in terms of the efficiency
of turbulent mixing during the different times of day. In the day, turbulence de
rives much of its energy from solar heating at the canopy surface. The degree of
mixing is such that canopy fluxes of CO, are quickly communicated to the eddy
correlation sampling height of 41 m. The daytime fluxes appear to be representa
tive of surface exchange. At night, the combination of radiative and buoyancy ef
fects act to destroy turbulence, which derives its energy only from shear stress
generated by mechanical processes. Even when the wind is strong, with u. exceed
ing the 40 cm s" threshold, there appears to be insufficient communication of soil
and canopy-Ievel fluxes to the top of the tower, such that the eddy correlation
measurements do not appear to reflect noctumal processes going on within the forest.

Fluxes of CO, showed distinct relationships with solar radiation during the day,
which was related to photosynthesis. On daily scales, fluxes responded to changes
in driving variables. Extension of such relationships to longer scales allowed the
development of a simple empirical model, not presented here, which was useful in
filling gaps in the data. However, data from night did not show the expected rela
tionship with temperature, which is largely believed to control respiration (Sprugel
et al., 1995). With suspect night-time fluxes, integration to obtain long-term NEE
estimates is more difficult. This challenge will be met in the future using a combi
nation of measurement and modelling.

Fluxes of latent and sensible heat showed a good correlation with available en
ergy during the day, but with less than 70% closure of the energy budget. This
result is comparable to poor in comparison with the findings of other investigators
(Verma et al., 1986; Hollinger et al., 1994; Baldocchi & Vogel, 1996; Greco &
Baldocchi, 1996; GrelIe & Lindroth, 1996; !brom et al., 1996; Moore et al.; 1996).
Interestingly, the degree of closure depends on the definition of the independent
variabIe in the regression analysis. For example, if the turbulent fluxes are plotted
versus available energy, defined by net radiation and the storage terms (e.g., Hollinger
et al., 1994; Ibrom et al.n 1996), then the slope in Figure 5a is slightly less (65%).
Most investigators, however, select net radiation as the sole independent variabIe.
Since 'closure' depends on errors in various measurements, it shQuld be defined
both carefully and consistently if it is to be compared between various sites.

Lack of closure may be related to errors in the net radiometer, which can be of
order 10% (Smith et al.m 1997). Systematic loss of flux at larger scales (i.e., the
mesoscale; see Interpretation ofeddy correlation measurements) mayalso be im
portant. However, this is unlikely to explain the constant factor by which the en
ergy fluxes are apparently underestimated, since mesoscale activity does not nec
essarily have a constant relationship with the turbulent fluxes. Finally, there is na
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relationship between net radiation and the energy fluxes at night, probably for rea
sons similar to those explaining the lack of relationship between nighttime CO,
fluxes and temperature: decoupling between the forest and the top of the tower.

Conclusions

The forest De Inslag is well-characterized in terms of climatological measurements.
Preliminary eddy correlation measurements over De Inslag show some promise for
estimation ofphotosynthetic and respiratory processes during the daytime. At night,
however, the link between the surface and the 40-m measurement height is sev
ered, either by stratification in the atmosphere or at least a lack of turbulent mix
ing. A combination of measurement and modelling will be necessary to make an
accurate estimate of net ecosystem exchange over a long time period.
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