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Klimaatverandering
Straalstroom (polair en subtropisch) ontstaat als gevolg van
temperatuurverschillen tussen pool en evenaar. De straalstromen lopen van
oost naar west door de draaiing van de aarde.
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Temperatuurverschil tussen de evenaar en de noordpool vermindert (polen
warmen sterker op) door de klimaatverandering
 straalstroom vertraagt
 meer meandering
 Langere periodes van extreem weer

Voor Vlaanderen worden warmere en drogere zomers voorspeld, met
hevigere regenval op kortere tijd.

“It’s the end of the world as we know it”
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In tegenstelling tot wat sommigen denken of verkondigen,
schuiven de klimaatgordels niet zomaar naar het noorden. We
krijgen hier niet hetzelfde klimaat als de streek rond Bordeaux.
Naast warmer, zal alles hier (en elders) vooral anders zijn. En
dat voor altijd. Omdat een terugkeer naar het vroegere normaal
door de traagheid en de complexiteit van het
klimaatsysteem, uitgesloten is (toch op menselijke schaal).
Zo stelde Valerie Trouet vast dat de straalstroom de laatste
decennia alsmaar gekkere bokkensprongen maakt en gedurende
langere perioden vast komt te zitten, met een aantoonbare
stijging van het aantal weerextremen op gematigde
breedtegraden – droogteperioden, overstromingen,
koudegolven, hittegolven – tot gevolg
https://globalchangeecology.blog/2020/05/25/its-the-end-of-the-world-as-we-know-it/

Onderzoek aan het INBO rond invloed
klimaatverandering op lokale en niet lokale
herkomsten van boom- en struiksoorten
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Invloed temperatuur en droogte op lokale en niet lokale herkomsten van
inheemse boom- en struiksoorten

Wat doet droogtestress met eikenzaailingen?

1.

Proefopzet

Voorspelling: warmere en drogere zomers met
hevigere regenval op korte termijn.
We hebben deze situatie nagebootst door
eikenzaailingen gedurende het groeiseizoen
tot 2 maal toe een hele periode geen water te
geven, gevolgd door een overvloedige
watergift, in serrecondities.
We bestudeerden zaailingen van:
- 3 Vlaamse herkomsten van wintereik (KLA
landduin en BOR, VOE leemgrond)
- lokale mengpopulatie van zomereik,
wintereik en hun natuurlijke hybriden (KLA).

2. Resultaten
2.1. grotere kans op extra groeischeut
Na de eerste droogteperiode: gestresseerde
zaailingen grotere kans op een extra
groeischeut te vormen ten opzichte van de
controle planten, waardoor de gestresseerde
zaailingen tegen de verwachting in gemiddeld
groter waren dan de controleplanten.
In de daarop volgende jaren: gestresseerde
planten zoals verwacht kleiner dan
controleplanten.
De hogere kans op een extra groeischeut kan
beschouwd worden als een compensatie na de
groeistress opgelopen tijdens de droogte.
oTURCSAN A., STEPPE K., SARKOEZI E., ERDELYI E., MISSOORTEN M.,
MEES G. and VANDER MIJNSBRUGGE K. (2016). Early summer drought
stress during the first growing year stimulates extra shoot growth in
oak seedlings (Quercus petraea). Frontiers in Plant Science 7. DOI:
10.3389/fpls.2016.00193.

2.2. sterfte: geen verschillen
Tijdens en na de tweede droogteperiode stierven heel wat zaailingen af.
Logischerwijs stierven hogere zaailingen sneller af.
Als we planten van gelijke hoogte vergeleken, dan was er geen verschil in
mortaliteit tussen de drie herkomsten van wintereik. We hadden een
verschil kunnen verwachten gezien één herkomst op droge, arme
zandgrond groeit (KLA), en dus mogelijk beter aangepast zou zijn aan
droogte, dan de twee andere herkomsten van rijkere leemgronden. Deze
ene herkomst (KLA) bleef gemiddeld wel kleiner dan de andere twee, dus
trage groei in de jeugd is competitief niet zo interessant, maar beschermt
tegen uitdroging.
We vonden ook geen verschil tussen zaailingen van zomer- en wintereik
van de mengpopulatie (we vergeleken opnieuw zaailingen van gelijke
hoogte). Dit was tegen de verwachting in, omdat geweten is dat wintereik
droogtetoleranter is dan zomereik. Mogelijks valt dit voordeel van
wintereik weg wanneer de droogtestress te groot wordt.
oVANDER MIJNSBRUGGE K., TURCSAN A., MAES J., DUCHENE N., MEEUS S., VAN DER AA B., STEPPE K., STEENACKERS
M. (2017). Taxon-Independent and Taxon-Dependent Responses to Drought in Seedlings from Quercus robur L., Q.
petraea (Matt.) Liebl. and Their Morphological Intermediates. Forests 2017, 8(11), 407;
https://doi.org/10.3390/f8110407

2.3. langer groen in de herfst
De overlevende zaailingen bleven na de
twee droogteperiodes in de herfst langer
groen dan de controle planten.

Kans op verder gevorderde
herfstverkleuring

De verlenging van het groeiseizoen kan
beschouwd worden als een compensatie
voor de verloren groeitijd tijdens de
droogtestressperiodes.

Dag van het jaar

oVANDER MIJNSBRUGGE K., TURCSÁN A., MAES J.,
DUCHÊNE N., MEEUS S., STEPPE K., STEENACKERS M.
(2016). Repeated summer drought and re-watering
during the first growing year of oak (Quercus petraea)
delay autumn senescence and bud burst in the following
spring. Frontiers in Plant Science 7. DOI:
10.3389/fpls.2016.00419

2.4. Zomereiken recupereren sneller
Zaailingen van zomereik zijn gemiddeld hoger dan zaailingen van wintereik.
Het jaar na de droogtestress hadden zaailingen van zomereik relatief gezien
meer hoogtegroei verloren ten opzicht van de controle planten in
vergelijking met wintereik.
Maar… vier jaar na de droogtestress zijn de zaailingen van wintereik nog
steeds kleiner dan de controle planten. Dit verschil is ondertussen
weggevallen bij zaailingen van zomereik. De zomereiken lijken dus sneller
te recupereren. Je kan ook zeggen dat de gestresseerde wintereiken meer
op safe spelen en wat kleiner blijven voor het geval er weer een
droogteperiode komt.

oVANDER MIJNSBRUGGE K., TURCSAN A., MOREELS S., VAN GOETHEM M., MEEUS S., VAN DER AA B.
(2019). Does Drought Stress on Seedlings Have Longer Term effects on Sapling Phenology, Reshooting,
Growth and Plant Architecture in Quercus robur, Q. petraea and Their Morphological Intermediates?
Forests 2019, 10(11), 1012; https://doi.org/10.3390/f10111012

Overzicht proeven aan het INBO
Invloed temperatuur en droogte op lokale en niet lokale herkomsten
van inheemse boom- en struiksoorten
 droogteproef op zomer- en wintereikzaailingen
 droogteproef op spork (Italiaanse herkomst als eerste droogtesymptomen)
 temperatuurproeven op sleedoorn, rode kornoelje, hazelaar, beuk
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(betere groei versus vertraagde groei, snel en vertraagd effect)

 Droogteproeven op sleedoorn, rode
kornoelje, hazelaar en meidoorn
 Temperatuurproeven op meidoorn,
gelderse roos, vogelkers en hondsroos

Tot slot…
Zaailingen van boom- of struiksoorten reageren niet altijd
zoals verwacht. Bomen en struiken ook niet onderschatten
(fenotypische plasticiteit).
wees voorzichtig met het aanplanten van “zuidelijke” of
“continentale” herkomsten als anticipatie op
klimaatverandering
niet in onmiddellijke omgeving van bosreservaten, oude bossen
en andere autochtone genenbronnen. Vrijwaar autochtone
genenbronnen van “vreemd” pollen.
hogere frequentie weersextremen zoals late lentevorsten, vroege
najaarsvorsten
nacht – dag ritme verschilt tussen zuid- en centraal Europa,
klimaatverandering zal dit niet veranderen.

