Uitspoeling van kool- en stikstof in verzuurde, stikstofverzadigde
bossen
Koolstofuitspoeling
Om de stabiliteit van organische koolstof in de Vlaamse bossen na te gaan, onderzochten wij hoeveel
koolstof uit vijf bosbodems uitspoelt. In naaldbossen spoelt twee tot drie keer meer koolstof uit (5561 kg ha-1 jaar-1) dan in loofbossen (19-30 kg ha-1 jaar-1). Dit wordt verklaard door een combinatie van
factoren. Enerzijds nemen naaldbomen in verhouding minder koolstof op en groeien ze trager dan
loofbomen. Anderzijds capteren onze naaldbossen meer verzurende deposities vanuit de lucht dan
onze loofbossen, en situeren ze zich op meer zandige, zuurdere bodems die minder koolstof kunnen
opslaan. Bovendien hebben naalden een hogere C:N verhouding dan bladeren, waardoor ze
moeilijker worden afgebroken door micro-organismen in de bodem en de erin opgeslagen koolstof
minder snel terug vrijkomt. Hierdoor is de koolstofvoorraad in de strooisellaag van naaldbossen
hoger, en spoelt er ook meer koolstof uit. Externe aanvoer van koolstof via de atmosfeer en uitloging
van koolstof uit de levende bladeren en naalden door de neerslag hebben een eerder beperkte
invloed op de uitspoeling van koolstof. Al bij al bedragen de jaarlijkse verliezen aan koolstof via
uitspoeling minder dan 0.05% van de totale koolstofvoorraad in de bodem.
Stikstofuitspoeling
Op Europese schaal is de boomsoort de meest bepalende factor voor de C:N verhouding in de
bosbodem. Dit geldt zowel voor de strooisellaag, voor de minerale toplaag als voor veenbodems. De
hoogste C:N verhoudingen stelden we vast bij de groenblijvende (waaronder de meeste
naaldbomen) en de laagste bij de bladverliezende boomsoorten. De C:N verhouding van de
strooisellaag wordt aanzien als een belangrijke indicator voor stikstofuitspoeling uit naaldbossen
waarbij men een sterkere stikstofuitspoeling vaststelt naarmate de C:N verhouding kleiner wordt.
Deze bevindingen zouden kunnen betekenen dat stikstofuitloging gedeeltelijk beïnvloed wordt door
de boomsoort en dat wijzigingen in de boomsoort een invloed hebben op het vermogen van een bos
om stikstof afkomstig uit de atmosfeer vast te houden.
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