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I midten af fonige århundrede - før
industrialiseringen for alvor tog fart indeholdt atmosfæren omkring 270 ppm
kuldioxid, C02 (ppm = parts per million
= milliontedele på volumenbasis) . I dag
indeholder den omkring 370 ppm, og
C02-indholdet stiger med 1-2 ppm per
år. Stigningen skyldes først og fremmest
afbrændingen af fossilt brændsel - olie,
kul og naturgas.
Denne artikel er første del af en redegørelse for, hvordan træer og skove fungerer ved en fordobling af atmosfærens
C02-indhold, et niveau vi kan forvente i
løbet af det kommende århundrede. I
artiklen fortælles, hvordan det forhøjede
C02-indhold påvirker træers vækst og
fysiologi.
I den næste artikel omtales, hvordan forhøjet C02-indhold påvirker bladenes
kemi, samspillet mellem C02og en række biotiske og abiotiske forhold, samt
betydningen af forhøjet atmosfærisk
C02-indhold på økosystemniveau.

1. Sammendrag
Skove udveksler store mængder C02
med atmosfæren, og de kan påvirke og
påvirkes selv af atmosfærens indhold af
C02.
Gennem de seneste S år er der offentliggjort mere end 500 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter om dette
emne. Disse artikler, der oftest er baseret på feltlignende studier snarere end
laboratorieundersøgelser, peger med
stor sandsynlighed på en vedvarende
forbedring af træers vækst over en længere årrække.
Disse konklusioner støtter sig imidlertid
overvejende på undersøgelser af unge
træer, og resultaterne kan ikke umiddelbart overføres på store træer. Alders- og
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størrelsesafhængige forandringer i fysiologi og en ændret fordeling af biomassen mellem rod og top gør forudsigelserne usikre. Der er desuden mange
muligheder for tilbagekoblingsmekanismer, der er med til at gøre træernes
fremtidige udveksling af C02 uvis .
De senere års litteratur tyder dog på, at
det kommende århundredes forhøjede
C02-indhold vil give skovene en mere
vedvarende vækstforbedring end hidtil
antaget. Og det ser ud til, at nåletræer
vækstmæssigt får mere end dobbelt så
stor gavn af det forhøjede atmosfæriske
COJ-indhold som løvtræer. Indvirkningen på fotosyntesen er imidlertid ens for
de to grupper.
Planterne optager C02 gennem bladenes
stomata (spalteåbninger), og gennem
stomata afgiver planten samtidig vanddamp. Højere C02-indhold i atmosfæren
vil derfor reducere behovet for at åbne
stomata, og dermed kan planten spare
vand. Hvis der derimod bliver tørke vil
stomata lukkes , og derved nedsættes den
fordel fotosyntesen vil få af forhøjet
C02-indhold.
Omvendt er stomata hos en række træarter ufølsomme overfor forhøjet C02-indhold, hvorved de går glip af den vandbesparende virkning, der ville følge af
en lukning af stomata. Forhøjet C02indhold kan endog øge træernes vandtab
gennem at forøge deres bladareal.
Modsat hvad man troede tidligere, kan
forhøjet C02-indhold således føre til en
forringet snarere end en forbedret vandhusholdning i vore skove.

2. Indledning
2.1 Træer i en verden
med stigende C02-indhold
Det er skæbnens ironi, at kultidens sko-

Mængden af C02 i atmosfæren er stigende, og det vil generelt føre til øget vækst for
skovtræerne, især for nåletræer. Højere C02 indhold vil også medføre mindre behov for
at åbne bladenes spalteåbninger (stomata), og dermed vil planten spare vand; det er dog
langt fra aLLe træarter hvor stomata reagerer på øget C02 indhold.

ve (360-280 millioner år før vor tid), der
formodes selv at have påvirket den tids
atmosfæriske indhold af C02, er blevet
det brændstof, som er årsag til vore
dages stigende COl-indhold i atmosfæren .
Store mængder fossilt kulstof lagret
efter disse skove er frigjort til atmosfæren som et resultat af den industrielle
aktivitet gennem de seneste 150 år.
Forøgelsen af atmosfærens nuværende
indhold på 370 ppm C02 er i dag 1-2
ppm om året, og det forventes, at vi når
op på 650-700 ppm C02 i år 2075. Det
før-industrielle niveau i midten af forrige århundrede var omkring 270 ppm C02.

Foruden at have en direkte effekt på
planters vækst, så forøger den stigende
mængde C02 - sammen med vanddamp,
metan (CH4), klorofIuorokarboner
(CFC-gasser) og andre drivhusgasser atmosfærens drivhuseffekt. Årsagen er,
at de nævnte gasser nedsætter varmeudstrålingen fra jorden , og det bidrager til
at øge temperaturen ved jorden.
Det skal i den sammenhæng bemærkes,
at drivhuseffekten, som den er nu, er
gavnlig, fordi den sikrer en global gennemsnitstemperatur på 15°C. Hvis ikke
vi havde en drivhuseffekt, ville jordens
gennemsnitstemperatur være at ligne
ved en dybfrysers. Det aktuelle problem
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med drivhuseffekten er snarere dens
ukontrollerede stigning.
Men de forudsagte klimaændringer kan
af endnu ukendte grunde skifte. Til trods
for at vi har en god forståelse af meteorologiske processer, så spiller jordens
økosystemer en afgørende rolle for globale klimaændringer. Forskellige sammenhænge mellem atmosfæren, verdenshavene og biosfæren komplicerer
forholdene. Computersimulering kan
kun fortælle os om energibalancer på en
grov skala svarende til de "kasser" på
størrelse med Danmark, hvori man har
inddelt hele kloden.
Tempereret og subarktisk skover af
særlig betydning, fordi globale klimaforandringer med stor sandsynlighed
bliver størst i disse områder. At forstå
ændringer i disse økosystemer kræver i
det mindste nogen forståelse for ændringer på lavere niveauer, dvs. hos træer,
blade, celler og molekyler.
I denne artikel gennemgås de seneste 5
års videnskabelige litteratur vedrørende
skoves og træers reaktion på og funktion
under forhøjet C02-indhold i atmosfæren. Der er i disse år fremkommet nye
resultater fra et stort antal felt- eller feltlignende undersøgelser på fem kontinenter.
Nærværende artikel baserer sig på en
afhandling af Saxe, Ellsworth & Heath,
1998. Andre nyere oversigtsartikler er
Ceulemans & Mousseau, 1994, Sage,
1994, Amthor, 1995, Curtis, 1996, Eamus, 1996, og Drake, Gonzales-Meler &
Long, 1997.
2.2 Vedplanter kontra urter

Vedplanter kendetegnes først og fremmest af deres forveddede væv, som
giver dem mekanisk styrke til at vokse
sig større end urter. Investeringen i for-
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vedning retfærdiggøres af en lang levetid, en strategi som gennem evolutionen
har krævet en stadig evne til at tilpasse
sig skiftende klima og miljØ.
Træers størrelse gør dem vanskeligere
for forskeren at manipulere, og de gør i
al fald studierne mere kostbare. Deres
lange levetid nødvendiggør længerevarende undersøgelser.
Det er derfor ikke overraskende, at
antallet af C02-undersøgelser af træer er
omvendt proportionalt med individernes
størrelse. Omregning af resultater fra
blade til træer, skove og økosystemer er
derfor af stor betydning, se følgende
artikel afsnit 7.
2.3 Rekonstrueretfysiologi vedfortidens

ændringer i C02-indhold
Der er flere måder at belyse betydningen
af den forudsagte stigning i atmosfærisk
C02-indhold for blades udveksling af
gasser (kuldioxid og vand) med omgivelserne. En af måderne kunne være at
undersøge forandringer i planterne i
løbet af tidligere tiders stigning og fald i
C02-indhold (Beerling, 1996).
Man kan se på ændringer i bladmorfologi - specielt antal stomata per areal (densitet) - og effektiviteten af vandhusholdningen (WUE = Water Use Efficiency) og analysere sammensætningen af stabile kulstofisotoper i gamle herbarier.
Herved er det muligt at finde ud af,
hvordan fotosyntese og transpiration har
reageret på de seneste 150 års ændring i
atmosfærisk C02-indhold. Sådanne
undersøgelser viser, at der er sket justeringer i fotosynteseraten (A) og den stomatære ledningsevne (gs) til det stigende
C02-indhold i det 20. århundrede, og at
stomatadensiteten har vist et svagt fald.
Men den nuværende og forventede stigningstakt i atmosfærisk C02-indhold er

uden fortilfælde i historien. Fortidens
fysiologiske ændringer som følge af
ændringer i C02-indholdet kan derfor
ikke umiddelbart overføres til fremtiden.

2.4 Genetisk betinget respons
Forskellige træarter reagerer forskelligt
på forhøjet C02-indhold. Dette kan betyde, at vi i fremtiden vil opleve en forøget
naturlig selektion. Ved at sammenholde
en række nyere forsøg kan det konkluderes, at vi vil se den største forøgelse i
naturlig selektion blandt de genotyper,
der adskiller sig mest fra hinanden.
Vi har dog fortsat behov for at vide mere
om forskellen på C02-reaktioner blandt
genotyper af de mest almindelige træarter. En sådan viden ville hjælpe skovbruget med at udvælge de mest egnede
træer til fremtidens kJima .
Faktisk er udvælgelse af de mest egnede
træarter og genotyper til fremtidens skove, samt forbedring og tilpasning af de
nuværende driftsmetoder, de eneste redskaber, vi i dag råder over for optimalt at
imødegå de igangværende og forventede globale klima- og miljøændringer. En
sådan selektion kræver øget indsigt i
skovtræers økofysiologi og genetik.
I denne forbindelse er det af stor betydning at skelne mellem den fysiologiske
tilpasning til ændret C02-indhold, som
finder sted i det enkelte individ, og så
den evolutionære tilpasning. Sidstnævnte baserer sig på den naturlige selektion
i en population og kan udnyttes som
gnmdlag for at udvælge genotyper, der
passer til fremtidens C02-indhold.

3. Betydning af
undersøgelsesmetoden
På grund af deres størrelse og lange
levetid har træer stor betydning for det

globale kulstofkredsløb. Men netop
størrelsen og levetiden gør det vanskeligt at udføre forsøg med træer ved forhøjet C02-indhold.
I det følgende gennemgås fire forskellige eksponeringsmetoder. Hver metode
har fordele og ulemper, og det rette valg
afhænger af de spørgsmål, man ønsker
besvaret, samt af de ressourcer man har
til rådighed. Metoden såvel som valget
af analyseudstyr og plantemateriale vil
påvirke resultatet.
Gasudveksling er forskellig i forskellige
højdeniveauer af trækronen, og målinger er tidskrævende. Man må derfor
træffe en beslutning om at måle alle
niveauer på nogle få træer eller et enkelt
niveau på mange træer og behandlinger.
Det har betydning hvilken alder træet
har, og om der måles på enkelte blade,
grene, træer eller hele økosystemer.
På samme måde må man vælge, om man
vil arbejde med en bred genetisk variation - f.eks. på artsniveau - eller om man
vil minimere den genetiske støj ved at
arbejde med f.eks. halvsøskendefamilier
eller klonet materiale. Det er ønskeligt
at samle information fra flere genetiske
niveauer.

3.1 Åben- og lukket-tap-kamre
Man har hentet betydelig viden om
træers reaktioner på forhøjet C02-indhold fra forsøg i åben-top-kamre (OTC
= Open-Top-Chamber).
OTC, der er fritstående cylindriske
vækstkamre uden tag og med et stort
luftskifte, blev udviklet til forskning i
luftforurening. Men da den politiske vilje til at støtte denne type forskning faldt
bort, blev kamrene i midten af 90'eme
"ledige" til C02-forsøg.
Fordelen ved OTC fremfor traditionelle
klimakamre er, at de grundet deres
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Figur l. Lukket-tap-kamre udviklet på Arboretet i Hørsholm. De 15 m 2 (60 m 3 ) store
kamre har god styr på C02, vindforhold, temperatur og nedbør. Temperaturen reguleres aktivt til nøje at følge udendørs svingninger, men kan ligge over eller under gennemsnitstemperaturen. Genbrug af luften giver en 95% besparelse af tilsat C02. Luftfugtigheden holdes nede ved tilførsel af 5% udeluft i et luftskifte, som fornyer luften 30
gange i timen. Foto: H. Saxe.

størrelse kan rumme ganske store træer.
Fordelen ved OTC fremfor væksthuse
er, at deres klima i højere grad ligner
udendørs forhold, hvilket forenkler fortolkningen af resultaterne. Omgivelsernes klimasvingninger, f.eks. temperatur
følges i OTC og virker sammen med
C02-behandlingen, således at træernes
vækst og fysiologiske reaktioner bliver
anderledes end i et konstant miljø.
Men ethvert kammer påvirker ved sin
blotte tilstedeværelse de planter, det
omslutter, så kammereffekter bliver i sig
selv af betydning i fortolkning af resultaterne. I nogle OTC kan man styre tem peraturen, men driftsomkostningerne i
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forbindelse med C02-eksponering er
høje, fordi en god temperaturregulering
under alle omstændigheder forudsætter
et stort luftskifte, og dermed et stort forbrug af C02.
Man har derfor designet lukket-topkamre (CTC = Closed Top Chamber),
hvor der er bedre styr på COl, vindforhold og nedbør, se fig. 1. Temperaturen
reguleres aktivt ved nøje at følge
udendørs svingninger. Denne klimakontrol er kostbar, men hvis luften recirkuleres, kan der spares 95% af C02-udgiften. Fugtighed må kontrolleres i CTC
for at undgå at stimulere patogene svampe.

I både OTC og CTC kan træerne dyrkes
i potter eller direkte i jorden. I den mest
avancerede form fungerer CTC som små
økosystemer kaldet Microcosms eller
Terracosms, hvor der er god kontrol
med et stort antal jord- og atmosfæreparametre.
3.2 Grenposer
Grenpose- (branch bag) teknikken blev
udviklet i USA og senere anvendt i
Skotland, Frankrig og i de nordiske lande, se fig. 2.
Den har to fordele fremfor andre teknikker: (1) poserne anvendes i felten på store træer, og (2) den muliggør relativt billige gentagelser indenfor den enkelte
trækrone. Den største skavank er, at hele
træet er aftager af kulhydrat (sink) i forhold til at posen kun omfatter en enkelt

gren som kilde til kulhydrat (source) på
et stort træ.
Vi ved, at kulhydraters oplagring spiller
en væsentlig rolle i fotosyntesens tilpasning til forhøjet atmosfærisk C02-indhold, og at source:sink-forholdet er unaturligt lille i studier, som anvender grenposer. Derfor må der tages væsentlige
forbehold, når grenpose-resultater skal
omregnes til hele træer.
En gren er næppe, som det blev foreslået
af grenpose-teknikkens opfinder Robert
Teskey, et autonomt system. Helplantereaktioner kan ikke måles, når kun en
enkelt eller nogle få grene eksponeres til
forhøjet C02-indhold. Grenpose-teknikken er oftest anvendt til at undersøge
virkningen af forhøjet C02-indhold på
store træer i deres naturlige omgivelser
på gødskede og ikke-gødskede arealer.

Figur 2.500 liter grenpose omslutter en gren midt i kronen, la m over Jorden på et 35årigt bøgetræ i Grib Skov. Posen kan tilsættes C02 i kontrollerede mængder. To luftskifter i minuttet sørger for at holde temperaturen nær det den er udenfor posen. Foto:
H. Saxe.

Figur 3. Luftfoto af et FACE-system i en moden fyrreskov i Duke Forest, North Carolina, USA. Ringen er 30 m i diameter og består af 20 høje rØr til udledning af C02, som
hjulpet af vinden sikrer en stabil forøget koncentration inden for ringen. I centrum står
et 20 m højt observationstårn. Foto: D. Ellsworth.

Et fælles problem for både gren pose- og
OTC-teknikken er, at middagstemperaturen inde i kamrene typisk bliver 3-SoC
højere end i omgivelserne.

3.3 Friluftseksponering
Friluftseksponering (FACE = Free-Air
C02 Enrichment) indebærer, at vegetation eksponeres til forhøjet C02-indhold
helt uden brug af kamre. Systemet blev
udviklet for at undgå kammereffekter
ved atmosfærisk eksponering af planter.
I et FACE-system slippes C02 ud gennem en række huller placeret over hinanden i et højt rør. Et stort antal rØr placeres i en cirkel, og en målestation i cen-
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trum af cirklen måler vindhastighed og retning foruden luftens indhold af C02,
se fig 3.
En computer sørger for, at C02 ledes ud
af hullerne i rØrene på en sådan måde, at
størsteparten af træerne indenfor cirklen
oplever et stabilt, men forhøjet niveau af
C02.

3.4 C02-kilder
For at forstå hvordan virkelig langtidseksponering (over flere århundreder) vil
påvirke træer, har man studeret væksten
omkring naturlige C02-kilder. Luftens
indhold af C02 i Bossoleto-dalen i Italien, den mest kendte naturlige C02-kilde,

svinger kraftigt, men der måles gennemsnitsværdier på 500-1000 ppm.
Jorden i den skålfonnede dal indeholder
flere næringsstoffer end tilsvarende
områder udenfor dalen, temperaturen er
lidt højere, vindhastigheden lidt lavere,
og der lugter kraftigt af svovlbrinte. Der
skal altså tages visse forbehold i fortolkningen af resultater fra sådanne C02-kilder.

3.5 Metodik og plantealder, et eksempel
Til afrunding af dette kapitel vises i fig.
4, hvordan Pinus taeda reagerer på forhøjet C02-indhold målt med forskellige
metoder og ved brug af træer af forskellig alder. Såvel den anvendte eksponeri ngsmetode som træernes alder og
deres kvælstofindhold synes at påvirke

fotosyntesens reaktion på forhøjet C02indhold.
Resultaterne fra de forskellige undersøgelser af den samme art er dog ret ens,
bortset fra når der er tale om ekstremt
højt og lavt kvælstofindhold . Den gennemsnitlige forøgelse af fotosyntesen
ved 660 ppm C02 var 67%. Dette formodes på sigt at føre til en væsentlig
vækstforbedring.
I langtids-eksponeringer er den hidtil
væsentligste forskel på FACE- og grenpose-resultater for Pinus taeda, at der i
sidstnævnte ikke sker nogen form for tilpasning (nedregulering) af fotosyntesen.
Dette skyldes - mener man - at kulhydrater i grenpose-forsøg eksporteres til
resten af træet frem for at ophobes
lokalt.

Figur 4. En sammenligning af resultater fra C02-eksponeringsstudier foretaget med
åben-tap-kamre, grenposer og FACE viser, at eksponeringsmetoden i eksemplet Pinus
taeda ikke Øver afgørende indflydelse på resultatet. Brugen af unge frøplanter og/eller
ekstrem lav/høj kvælstof (N) gødskning giver dog resultater, som afviger fra små og store træer ved moderat gødskning. Saxe, Ellsworth & Heath, 1998.
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Figur 5. I en sammenligning af de seneste 5 års felt- og feltlignende forsøg ser man, at
længere tids eksponering til forhøjet C02-indhold mod tidligere forventninger øger
effekten.
a. Nåletræer (e) øger deres tørvægt mere (130%) end løvtræer (0, 50%) når de gennem længere tid vokser ved forhøjet C02-indhold.
b. Fotosyntesen påvirkes dog ens (50-60%) i nåletræer og løvtræer.
Saxe, Ellsworth & Heath, 1998.
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4. Vækst og udvikling
Lee og Jarvis, 1995, anbefaler, at man
gennemfører flere langtids C02-eksponeringer og flere undersøgelser af store
træer. Det skyldes, at resultater fra
frøplanter dyrket ved forhøjet C02-indhold i nogle få uger eller måneder næppe kan overføres på unge eller ældre
træer.
De fleste undersøgelser tyder på, at små
planter reagerer stærkere på øget C02indhold end unge og modne træer, og
det skaber stor usikkerhed når resultaterne omregnes. De seneste fem års videnskabelige undersøgelser har derfor i
højere grad fokuseret på langtids-undersøgeiser, og de har søgt at bruge større
træer end tidligere.

4.1 Vækst over jorden
En nøje gennemgang af mere end 60
nyere undersøgelser af træers vækst ved
en fordobling af det nuværende C02niveau viser, at det forhøjede C02-indhold ikke blot midlertidigt, men vedvarende forbedrer tilvæksten af stamme,
grene og blade over hele den periode,
som forsøgene omfatter, Saxe, Ellsworth & Heath, 1998, se fig. 5.
Det ses, at forhøjet C02-indhold under
sammenlignelige betingelser stimulerer
nåletræers vækst mere end dobbelt så
meget som løvtræers. Disse vækstforbedringer er større end forudsagt af korttidsstudier, og forskellen på nåle- og
løvtræer er også ny viden i forhold til
f.eks. Ceulemans & Mousseau, 1994.
Den store vækstforbedring forudsætter
imidlertid optimale vækstbetingelser.
Alle de årsager, som kan nedregulere
fotosyntesen, er også i stand til at svække vækstforbedringen, men de synes i
praksis ikke fuldstændig at ville neutralisere gevinsten. De seneste års langtids-

undersøgelser omfatter imidlertid kun
nogle få af vore hovedtræarter, så det er
nødvendigt at foretage flere undersøgelser.
Træers vækst hænger nøje sammen med
den solindstråling, deres blade optager i
løbet af en vækstperiode. Den bestemmes af: bladareal, kronestruktur, udviklingshastighed, bladenes alder og levetid, forekomsten af Sankt Hans skud og
tidspunktet for udspring og løvfaldJvinterhvile.
Den absolutte væksthastighed kan kun
opretholdes så længe bladarealet
forøges, hvilket ikke kan blive ved
under realistiske forhold. Men så længe
der ikke er konkurrence fra nabotræer,
vil det samlede bladareal og den samlede bladmasse fortsætte med at vokse og
drage gavn af et forhøjet C02-indhold.
Undersøgelser har vist, at forøget atmosfærisk C02-indhold øger antallet af grene hos en række træarter. Kronestrukturen ændres desuden ved, at træerne får
flere og større blade ved forhøjet C02indhold, og ved at kronerne bliver mere
voluminøse, samtidig med at træerne
bliver højere.
Alt tyder på, at vore dages 370 ppm
C02-indhold i atmosfæren giver træers
rødder, stamme, grene og blade en
forøget vækst sammenlignet med tilstanden i midten af forrige århundrede,
da atmosfæren indeholdt 270 ppm C02.
Og alt tyder på, at forbedringerne vil
fortsætte i opadgående retning også i det
kommende århundrede. Hvorvidt disse
vækstforbedringer i enkelttræer kan
overføres på hele skovøkosystemer er et
andet spørgsmål.

4.2 Fænologi
Træers konkurrencedygtighed og overlevelsesevne - især hvad angår tempere-
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rede og nordlige skove - afgøres bl.a. af
deres fænologi, dvs. deres evne til at
synkronisere vækst- og hvileperioder
med de forekommende cykler i daglængde og temperatur. Fænologi er studiet af bladenes, blomsternes og frugternes fremkomst i relation til klima og
miljø, Murray & Ceulemans, 1996.
Knopfænologi spiller nøje sammen med
temperaturforhold.
Hvis forhøjet C02-indhold påvirker
træers fænologi, så kan vi forvente, at
skovenes artssammensætning vil ændre
sig. Hvis det påvirker udviklingen af en
træ arts bladareal først i vækstperioden ,
så vil træerne kunne udnytte vækstperioden bedre. Det kan føre til, at de indvandrer til områder, der i dag er for kolde til, at de kan trives.
Man har ingen eksempler på, at C02indholdet stimulerer bladanlæg i knopperne; det er først når bladene springer
ud, at deres vækst stimuleres. I visse
træarter, f.eks. bøg, Fagus sylvatica,
øger forhøjet C02-indhold det relative
areal af bladene på Sankt Hans skud. I
forsøg med unge træer fandt man i syv
af ni træarter ikke tegn på forlænget
fænologisk vækstperiode, mens den i de
resterende to blev forkortet.
Alligevel har en ny undersøgelse af
Menzel & Fabian, 1999, af de såkaldte
klimahaver (hvor Arboretet også engang
deltog) vist, at en række træarter, f.eks.
bøg, Fagus sylvatica, springer ud en uge
før og taber bladene fire dage senere end
for 30 år siden. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af højere temperatur og forøget atmosfærisk C02-indhold
i dag sammenlignet med dengang.
Da alle studier indtil nu er foretaget på
unge træer, som ikke blomstrer, er der
ingen viden om C02'S virkning på blomstring. Men vi ved, at hanblomstring i

116

Pinus contorta påvirker fotosyntesen,
muligvis ved at det reproduktive forbrug
af kulhydrater påvirker denne.
4.3 Anatomi og årringstilvækst
Det specifikke bladareal (SLA = Specific Leaf Area, cm 21g - altså bladenes areal i forhold til vægten af bladene) reduceres ved forhøjet C02-indhold i atmosfæren. Det peger på, at der sker anatomiske ændringer i bladene, Murray
&Ceulemans, 1996, Saxe, Ellsworth &
Heath, 1998.
Forøgelsen i bladtykkelse kan både skyldes, at de enkelte celler eller deres antal
bliver større, og at der dannes flere cellelag i bladene. Samtidig indeholder bladene typisk mere stivelse. Forhøjet C02indhold frembringer desuden flere og
mere forgrenede finrødder, samtidig
med at cellevæg-plasticiteten i spidsen af
de større rødder bliver væsentlig mindre.
Stilkeg, Quercus robur, udvikler ved
forhøjet C02-indhold et større antal kar
(vandledende væv) med større volumen,
og hos bl.a. kirsebær, Prunus avium, bliver karrene mere tykvæggede. I begge
tilfælde påvirker C02-indholdet derfor
vedkvaliteten.
I rødgran, Picea abies, forøges veddets
densitet, idet lignin:kvælstof-forholdet
forøges. Dette påvirker ikke blot vedkvaliteten. Det griber ind i skovøkosystemets biogeokemiske kredsløb, da lignin her er vanskeligt nedbrydelig.
Årringstilvæksten varierer med klimaforhold, konkurrenceforhold, antropogene
forhold og kvælstoftilførsel. Man fristes
derfor til at tro, at årringstilvæksten er en
uegnet målestok for træers vækstforbedring frembragt af C02. Men ved omhyggelig udvælgelse af plantemateriale og et
godt kendskab til vækstbetingelserne kan
denne usikkerhed minimeres.

Man har således beregnet, at stigende
C02-indhold har forøget årringstilvæksten i cembrafyr, Pinus cembra, med
25% gennem de seneste 100 år. I steneg,
Quercus ilex har man fundet en 12%
forøgelse af årringsbredden i træer, som
vokser nær naturlige C02-kilder i Italien, sammenlignet med træer længere fra
disse kilder.
Hvis vi får flere af denne type resultater,
så tør vi virkelig begynde at tro, at fremtidens C02-stigninger vil føre til øget
skovvækst. I korttidsforsøg med f.eks.
rødgran, Picea abies, har man imidlertid
ikke altid kunnet konstatere øget
årringstilvækst.

4.4 Rod: top forhold
Virkningen af stigende atmosfærisk COZindhold på rod:top-forholdet afhænger af
forsøgs betingelserne. Ved lav tilgængelighed af vand og næringsstoffer vil C02
forøge rod:top-forholdet. En sådan forøgelse af rodstørrelsen ved forhøjet COZindhold er et helt generelt fænomen,
skønt der er en vis artsafhængighed
i1
Ved hjælp af radioaktivt mærket 'C02
har man vist, at forhøjet C02-indhold
helt specifikt og i løbet af kort tid aktiverer allokeringen af kulhydrater fra
fotosyntesen til rodspidser under udvikling. Dette bidrager til vores forståelse
af, hvordan forhøjet C02-indhold kan
øge rodbiomassen.
Det forstørrede rodsystem er afgørende
for skovøkosystemerne, fordi det påvirker træernes mulighed for at optage
vand og næringsstoffer.

5. Vandhusholdning
5.1 WUE og tørketoleranee
Det er almindeligt antaget, at et stigende
indhold af COl i atmosfæren lukker

planters stomata (fordi planterne kan
optage C02 til stofproduktionen hurtigere, og derfor er det ikke nødvendigt at
have stomata åbne så lang tid). Når stomata er lukkede i længere tid nedsættes
fordampningen, og vandhusholdningen,
WUE, forbedres.
Men skønt WUE ofte øges ved forhøjet
C02-indhold, så fører dette ikke nødvendigvis til en bedre vandhusholdning.
Denne er nemlig en funktion af en lang
række forhold, som påvirker balancen
mellem fordampning og optag af vand,
f.eks. stomatas ledningsevne gs, samlet
bladareal, samt rodsystemets og stænglens evne til at optage og transportere
vand.
Stadigt mere tyder på, at g, i mange
træer er ret ufølsom for det stigende
C02-indhold. I den situation øges WUE
alene fordi fotosyntesen stiger. Men ved
et forøget bladareal kan det samlede
resultat blive, at vandhusholdningen i
træer forringes ved stigende C02-indhold.
Hvis man inddrager det forhold, at et
forøget rodnet mere effektivt optager
vand fra jorden, så kan konsekvensen
for vore skove blive hyppigere perioder
med tørkestress. Kun øget nedbør kan
afhjælpe denne situation, men fremtidens nedbør har vi ret usikre oplysninger om.

5.2 Stomata-reaktion
Bladenes transpiration afhænger af den
tæthed, hvormed stomata er placeret på
bladet (densitet), samt af stomatas
åbningsgrad som planten regulerer både
aktivt og passivt for at holde en optimal
balance med omgivelserne. Som tidligere nævnt er det fundet hos flere træarter,
at stomatadensitet ved forhøjet atmosfærisk C02-indhold er faldet svagt.
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Figur 6. Stomatas ledningsevne påvirkes mere i urter end i lø vtræer, og mere i løvtræer
end i nåletræer. Sagt med andre ord er C02bedre i stand til at lukke stomata i urter end
i nåletræer. Det betyder at den forventede forbedring af vandhusholdningen ved forhøjet
atmosfærisk C02-indhold ikke i samme grad gælder for træer. Saxe, Ellsworth & Heath,
1998.

Da der ikke er meget, som tyder på, at
densiteten vil falde yderligere med stigende C02-indhold, så vil en C02-induceret lukning af spalteåbningerne være
det vigtigste værn mod tørke. Men i
gennemsnit lukker træer kun deres stomata halvt så effektivt som urter ved
forhøjet C02-indhold.
I et epokegørende forsøg har Heath &
Kerstiens, 1997 vist, at g, i tørkestressede bøgetræer blev forøget ved højt C02indhold, og at dette førte til en udtørring
af jorden. I samme forsøg viste egetræer
dog en 33 % lukning af stomata.
Andre forskere har eftervist dette samspil mellem tørke, C02-indhold og gs, og
bekræftet at samspillet er at1safhængigt.
En undersøgelse af urter, løvtræer og

118

nåletræer viser en faldende C02-følsomhed fra gruppe til gruppe, se fig. 6. En
videreudvikling af denne type forskning
er af stor betydning for at opbygge pålidelige modeller til at forudsige virkningerne af det forhøjede C02-indhold på
vore ten·estriske økosystemer i det kommende århundrede.

5.3 Evapotranspiration
Stomatas reaktion på forhøjet atmosfærisk C02-indhold, det øgede bladareal
og større rodsystem kan føre til ændringer i trækronernes transpiration og
træernes forbrug af jordbundens vandressourcer. Dette får væsentlig afsmitning på det lokale klima og følger for
regionale hydrologiske cykler.

En biosfære-atmosfære-model viser, at
en evt. reduktion af skovenes fordampning og en samtidig fordobling af det
nuværende atmosfæriske C02-indhold
vil føre til en signifikant forhøjelse af
den temperaturstigning, som er fremkaldt af den igangværende forøgelse af
drivhuseffekten.
Men det er endnu uafklaret, om stigende
C02-indhold fører til et fald eller en stigning i skovenes transpiration. Det er
ikke helt enkelt at omregne fra stomatareaktioner til trækroners og skoves fordampning. Dette indebærer nemlig
beregninger af kronestrukturer, grænselagsmodstande og mulige tilbagekoblingsmekanismer på gs.
Det står dog klart, at i mange tilfælde vil
forhøjet C02-indhold i atmosfæren føre
til stigende fordampning fra skovene
snarere end til faldende, fordi kronernes
størrelse øges, mens gs er uændret eller
forøget. Dette fører som nævnt til øget
risiko for udtørring af jorden.

5.4 Bladareal og vandledning i stængler
Træers modstandsdygtighed overfor tørke afhænger i høj grad af røddernes,
stammernes og grenenes evne til at optage og transportere vand frem til bladene.
Rod:top-forholdet er en nøgleparameter
for planters evne til at få dækket deres
vandbehov. Afhængig af ernæringstilstanden ser vi typisk et forøget rod:topforhold ved forhøjet C02-indhold, se
afsnit 4.4.
Den mest relevante målestok for en
plantes evne til at dække sit vand behov
er måske tørvægten af finrodmassen i
forhold til blad arealet. Dette forhold
øges typisk ved forhøjet C02-indhold,
hvilket øger plantens evne til at optage
vand under tørre forhold.
Af tilsvarende betydning for plantens

evne til at optage vand er finrøddernes
stofskifte. Det forøges ved forhøjet C02indhold, hvorved også tørkeresistensen
øges.
Omvendt forholder det sig, når bladarealet øges med stigende C02-indhold.
Her opstår øget vandtab og et krav om
faldende transpiration for at skabe
balance mellem kravet til og mængden
af tilgængeligt vand.
For at opretholde en rimelig vandhusholdning er det afgørende, at sæsonsvingningerne i bladareal og gs modsvares af udviklingen af de vandledende
væv i træets stamme. Hvis forudsætningerne for at forsyne bladene med vand i
tilstrækkelig mængde ikke er tilstede, så
øges risikoen for luftblokering i det
vandledende væv (embolisme).
Der findes kun få observationer af stammers vandledningsevne ved forhøjet
C02-indhold. Af særlig interesse vil det
være, om der er forskel mellem ringporede og spredtporede træarter.
Der er foretaget målinger af tværsnitsarealet i den ring porede art stilkeg,
Quercus rabur, og den spredtporede art
kirsebær, Primus avium, dyrket ved forhøjet atmosfærisk C02-indhold. Det
fremgår her, at stammernes vandledningsevne steg lineært med et stigende
bladareal hos den spredtporede, men
ikke hos den ringporede art. En forøgelse af atmosfærens indhold af C02 kan
derfor ændre træers vandhusholdning
gennem en påvirkning af den sæsonbestemte balance mellem bladareal og
stammeudvikling.
Målinger af tværsnitsarealer viser imidlertid kun lidt om, hvordan træers samlede vandledningssystem øver indflydelse på deres overordnede evne til at
transportere vand fra jord til blad. Vigtigt er det, at stammernes vandlednings-

119

evne nøje matcher stomatas ledningsevne gs ved forhøjet C02-indhold . Dette er
forny lig bekræftet for både den spredtporede art bøg, Fagus sylvatica, og den
ringporede art eg, Quercus robur.
5.5 Tilgængelighed af vand
og næringsstoffer
Adgang til vand og næringsstoffer er
lige vigtige for træers positive vækstreaktion ved forhøjet atmosfærisk CO lindhold. De to forhold hører sammen,
fordi næringsstofoptag primært finder
sted i forbindelse med vandoptag.
Den hyppigere forekomst af tørke i visse regioner (men ikke i Danmark) i forbindelse med de forudsagte globale klimaændringer vil derfor give skovene
problemer ikke blot p.g.a. mangel på
vand, men også p.g.a. mangel på mineralske næringsioner, se den følgende
artikel, kapitel 3. I situationer, hvor forhøjet C02-indhold giver træerne større
kroner og rod systemer uden samtidig at
reducere g" vil vi fremover i særlig grad
opleve kombineret vand- og næringsstofmangel.

6. Fotosyntese og respiration
Ændringer i COl-udvekslingen og den
bagved liggende biokemiske regulering
er kernen i COl-effekter på træer. Da
man nu til dags problemfrit kan måle
planters COl-udveksling ved forhøjet
COl-indhold i atmosfæren, har vores
viden på dette område taget syvmileskridt, og denne ny viden resumeres i
dette kapitel.

6.1 Klorofyl og lysprocessen
Fotosyntesen omfatter en lysproces og
en mørkeproces. Lysprocessen består i,
at fotoner (lyskvanter) absorberes i bla-
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denes kloroplaster (grønkorn) i de
såkaldte antenne-pigment molekyler
(klorofyler og karotenoider), som bliver
anslåede (indgår i en højere energitilstand).
Spørgsmålet i denne sammenhæng er,
hvad forhøjet atmosfærisk C02-indhold
gør ved træernes "lyshøstende maskineri" . I bl.a. bøg, Fagus sylvatica, og kirsebær, Prunus avium, aftager klorofylindholdet målt i forhold til bladenes
kvælstofindhold ved forhøjet C01-indhold.
Alligevel er det karakteristisk, at træerne øger deres fotosyntese. Forøgelsen er
dog størst, når der ikke opstår næringsstofmangel, se den følgende artikel
kapitel 3.
Det er vanskeligt at konkludere fra de
ofte modstridende resultater vedrørende
virkningerne af forhøjet COl-indhold på
klorofylindhold og på lysprocessen,
men det kan siges, at lysmaskineriets
processer kun sjældent er begrænsende i
træers reaktion på forhøjet C02-indhold .
Når forhøjet C02-indhold påvirker
lysprocessen, så skyldes det oftest tilbagekobling fra mørkeprocessen og ophobning af kulhydrater (sukkerstoffer).
6.2 Lysforhold ændrer C02-reaktionen
Der foreligger relativt få undersøgelser
af samspillet mellem skygge og forhøjet
C02-indhold.
Resultaterne tyder på, at ikke blot skygge, men også forhøjet C02-indhold er i
stand til at sænke lyskompensationspunktet (det laveste lysniveau som kan
holde fotosyntesen igang). Når der er
mere C02, så behøver planterne ikke
have så meget af det enzym-system,
som binder COl i mørkeprocessen, se
afsnit 6.4, og de har i stedet råd til at
investere mere i at opfange lys.

Hvis træers skyggetolerance hænger
sammen med deres følsomhed for forhøjet C02-indhold, hvilket der er noget
som tyder på, så vil forhøjet C02-indhold bidrage til at ændre skovenes artssammensætning.
6.3 COdtdveksling
Indtil for nogle få år siden troede man, at
løvtræers fotosyntese reagerede kraftigere på forhøjet C02-indhold end nåletræers, nemlig en forøgelse på 60% for
løvtræer mod 40% for nåletræer, Ceulem ans & Mousseau, 1994. Nyere studier viser imidlertid, at de to grupper begge reagerer med 50-60% forbedring af
fotosyntesen i ikke-stressede træer, se
fig.S.
Resultaterne i litteraturen viser dog en
stor spredning, som rækker fra betydelig
nedregulering, se afsnit 6.5, til en tilsyneladende opregulering af fotosyntesen.
Den bedste forståelse af fotosyntesens
tilpasning til længerevarende forhøjet
C02-indhold får man ved at sammenligne fotosyntesen målt ved såvel normalt
som ved forhøjet C02 -indhold, i planter
som er dyrket under begge forhold.
Man finder almindeligvis, at fotosyntesen stimuleres af forhøjet COl-indhold
fordi såvel lys- som mørkeprocesserne
fremmes, se afsnit 6.1 og 6.4. Sammen
med et forøget LAl (Leaf Area Index =
kronens samlede bladareal per lodret
projiceret landareal) forklarer den øgede
fotosyntese den forbedrede vækst ved
længere tids eksponering til forhøjet
C02-indhold.
Den relative forøgelse af biomassen er
typisk størst i den første tid, efter at C02indholdet er forhøjet. I nogle tilfælde stiger fotosyntesen kun proportionalt med
bladenes vækst, og i løbet af nogle måneder sker der ofte det, at fotosyntesen ned-

reguleres. Typisk stimulerer forhøjet
C02-indhold fotosyntesen i nåletræer
mere om sommeren end om vinteren.
I grenpose-forsøg ser man typisk en forøgelse af fotosyntesen, også på lang sigt,
på 50-100%, og man ser sjældent den
samme nedregulering som i åben-topkammer forsøg. Dette skyldes den tidligere omtalte store "sink" i grenpose-forsøg, se afsnit 3.2, med deraf følgende
manglende regulering via ophobning af
kulhydrater. I grenpose-forsøg ser man
typisk, at fotosyntesen øges, uafhængigt
af om stomata lukker, åbner eller forbliver upåvirkede.
Blades fotosyntese i forbindelse med
forhøjet C02-indhold er ikke i sig selv
en god målestok for træers evne til at
indkorporere kulstof, også selvom fotosyntesen følges gennem hele året. Røddernes afgivelse af kulstofforbindelser
bidrager til, at træerne taber kulstof.
Hvis man vil bruge fotosyntesemålinger
til at måle virkningerne af forhøjet C02indhold på træer, så må man også måle
bladareal, træernes struktur, sæsonbetingede svingninger i kulhydratindhold ,
biomassefordelingen mellem top og rod,
samt kende til samspillet med en lang
række miljøfaktorer. Studier på mange
niveauer, over lang tid og under mange
miljø- og klimaforhold er nødvendige
for at få klarhed over de komplekse
samspil, som fører fra simple fotosyntesemålinger til træers vækst.
6.4. Rubisco og mørkeprocessen
Rubisco (ribulose-1,S-bisfosfat-carboxylase-oxidase) er det enzym, som er
ansvarligt for bindingen af C02 under
fotosyntesen og første trin i omdannelsen af det assimilerede C02 til kulhydrater i planten. Rubisco's effektivitet forbedres ved forhøjet C02-indhold.
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Et mere effektivt fungerende Rubisco
gør det muligt for planten at øge sin
fotosyntese selv med en lavere investering af kvælstof i dette enzym. Adskillige undersøgelser af såvel nåle- som løvtræer har vist, at bladenes Rubisco-indhold reduceres betydeligt ved forhøjet
C02-indhold, som oftest samtidigt med
en forøget fotosynteserate. Det muliggør
en ændret N-allokering i planten.
Fig. 7 illustrerer to mulige veje til nedregulering af Rubisco ved lang tids eksponering til forhøjet C02-indhold. Den
vandrette pil i figuren angiver en fortynding af bladenes Rubisco-indhold som
følge af den forØgede opbygning af kulhydrater. Den lodrette pil angiver C02'S
evne til i sig selv at reducere mængden
og aktiviteten af Rubisco i forhold til
bladets indhold af kvælstof.
Skønt Ceulemans & Mousseau, 1994 i
deres store oversigtsartikel konkluderer,
at fortynding af bladenes kvælstofindhold er ansvarlig for hovedparten af
nedreguleringen, så ved vi i dag, at begge typer nedregulering finder sted. Der
findes dog også nyere studier, hvor forhøjet C02-indhold forøger blades indhold af Rubisco.
Den bedste vurdering af virkningen af
forhøjet C02-indhold på Rubisco-aktiviteten får man ved at sammenligne planter dyrket ved nonnalt og ved forhøjet
atmosfærisk C02-indhold. Skønt man
endnu ikke har så mange resultater for
træer, så har den senere tids forbedring
af instrumentering gjort sådanne målinger af nedregulering mere almindelige.

6.5 Nedregulering
Træers øjeblikkelige reaktion på forhøjet C02-indhold er som nævnt en forøgelse af fotosyntesen. Ved længere tids
vækst ved forhøjet C02-indhold tilpas-
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Figur 7. Det C02-bindende enzym Rubiseo kan nedreguleres under dyrkning
ved forhøjet atmosfærisk indhold af C02
på to måder: Dels ved at mængden reduceres grundet fortynding ved massiv
oplagring i bladene af kulhydrater (relativ reduktion), dels ved en absolut reduktion af Rubiseo-mængde og/eller -aktivitet. Når Rubiseo nedreguleres, så svinder fordelen ved forhøjet atmosfærisk
C02-indhold. Saxe, Ellsworth & Heath,
1998.

ser træerne sig imidlertid i en eller
anden grad til de nye forhold, de akklimatiseres, og der vil ofte vise sig en eller
anden form for nedregulering.
Når man tænker på begrebet nedregulering, må man gøre sig to ting klart: (1)
om nedreguleringen er målt ved det forhøjede C02-indhold, som træerne blev
dyrket ved, eller ved det aktuelle, og (2)
om der er tale om nedregulering af hele
plantens fotosyntese eller af blades areal- eller biomasse-baserede fotosyntese.
For at beskrive den mulige tilvækst i
træerne ved fremtidens forhøjede atmosfæriske C02-indhold, så er det af størst
betydning at se på trækroners samlede
fotosyntese ved det forhøjede C02-indhold, sammenlignet med trækroner, som

vokser ved det aktuelle atmosfæriske
C02 indhold.
Oftest, når der tales om nedregulering,
gælder det en reduceret fotosyntese per
bladareal eller biomasse. Det betyder
derfor ikke, at træernes totale fotosyntese reduceres under forhøjet C02-indhold. Fig. 5 demonstrerer netop, at både
biomasse og fotosyntese stiger med tiltagende eksponeringstider.
Så det ser ud til, at fremtidens forhøjede
atmosfæriske C02-indhold når alt kommer til alt vil forbedre træers vækst,
uden at man dog skal tro, at træerne vokser ind i himlen. Stimuleringen er nemlig selvregulerende på tlere niveauer.
Træer, der vokser ved forhøjet C02-indhold, akkumulerer et overskud af kulhydrater i bladene. På celle- og bladniveau
er eksporten af kulstofholdige forbindelser til forbrugssteder begrænsende for
Rubisco-aktiviteten og lysprocesserne.
En anden selvregulerende mekanisme er
den begrænsede udfoldelsesmulighed
for rødderne, og dermed tilgængeligheden af vand og næringsstoffer. I forsøg
med forhøjet C02-indhold, hvor man
dyrker planter i potter, ser man ofte, at
pottens begrænsning af rodsystemet
bremser den positive virkning af C02, så
snart rodsystemet fylder potten ud.
I nogle forsøg er "potte-effekten" uafhængig af tilgængeligheden af næringsstoffer og vand, og den må derfor være
forårsaget af andre virkninger af røddernes vækstbegrænsning. Dette kunne
f.eks . være den begrænsede eksportmulighed for kulhydrater i bladene eller
manglende mulighed for at danne tilstrækkeligt med nye, aktive finrødder.
Den pottebegrænsende nedregulering
overvindes, når træerne plantes om i
støne potter.
Nedregulering kan også være forbundet

med ændringer i stomata-åbning og densitet, bladareal og -tykkelse, samt en
alternativ anvendelse af det kvælstof,
som før gik til Rubisco og andre af fotosyntesens enzymer.
Træer, der vokser i naturen under naturligt forekommende eller eksperimentelt
frembragt forhøjet C02-indhold, ses kun
sjældent at nedregulere deres fotosyntese, og da først efter længere tids eksponering. Nedreguleringen ses i givet fald
som et fald i Rubisco-mængden og/eller
-aktiviteten. Og selv med en nedregulering af fotosyntesen ser man forøget
bladareal og -tørvægt.
Men når trækronerne vokser sig store og
danner et samlet løvdække, så vil selvskygning og konkunence mellem nabotræer om lys, vand og næringsstoffer
naturligvis begrænse væksten i forhold
til fritstående træer. Dette gælder både
ved det aktuelle og ved forhøjet C02indhold.
Nedregulering synes oftest at være forbundet med stressede planter, men man
kan ikke pege på en enkelt faktor forbundet med træernes fysiologi og vækst,
der alene kontrollerer akklimatiseringen.
6.6 Mørkerespiration
Mørkerespiration er en biokemisk proces, som finder sted i cellernes mitokondrier. Disse ligner på mange måder kloroplaster, men de arbejder uafhængigt af
lys og i princippet omvendt af kloroplaster.
Mitokondrier forbruger ilt og de kulhydrater, som fotosyntesen har frembragt.
Samtidig frigøres C02, energi og kulstofforbindelser til opbygning af de
molekyler, der er nødvendige for plantens vækst og vedligeholdelse.
Man anvender betegnelsen mørkerespi-
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ration for at skelne den fra den respiration, der foregår i lys, og som starter i
kloroplasternes Rubisco, når dette
enzym reagerer med ilt. Vi vil med ordet
respiration i dette afsnit udelukkende
tænke på mørkerespirationen.
Der er stadig stor uenighed om betydningen af forhøjet C02-indhold for planters respiration. Nogle undersøgelser
viser en effekt, andre gør ikke. Det skal
pointeres, at det er vanskeligt at måle
respiration i træer, fordi respirationsraten typisk er lav, og derfor nemt drukner
i "baggrundsstøj".
Træer indeholder i deres hulrum i veddet omkring 1% (10.000 ppm) C02.
Derfor er det egentlig ulogisk, at et forhøjet atmosfærisk C02-indhold (700
ppm) skulle have nogen virkning på
vedrespiration.
Noget tilsvarende kan siges om rødders
respiration, da rodzonens C02-koncentration er meget højere end det forhøjede atmosfæriske C02-indhold. Måling af
rodrespiration foregår typisk ved at måle
den samlede jordrespiration, hvoraf jordens mikroorganismer er ansvarlige for
10-20%.
Forhøjet C02-indhold kan dog gennem
forøget vækst stimulere såvel rødders
respiration og udskillelse af kulstofforbindelser, som mikrofloraens og mycorrhizas volumen og samlede respiration.
Ligeledes viser nyere undersøgelser af
Pinus ponderosa en stigning i vedrespirationen på volumenbasis, når træer dyrkes ved forhøjet C02-indhold. I ved og
rødder følger respirationen typisk biomassen, mens den i finrødder og blade
følger kvælstofindholdet.
Man ved næsten intet om årsagerne til
den store variation i skuds og blades
respiration. Men når man studerer mulige virkninger af forhøjet atmosfærisk
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C02-indhold, skal man skelne mellem
indirekte og direkte virkninger.
Indirekte virkninger skyldes at det forhøjede C02-indhold påvirker (I) plantestørrelsen - idet store planter har en
større samlet respiration - og (2) vævskvaliteten - da forøget C:N-forhold i
plantevævene reducerer respirationen
per biomasse, fordi der er et større indhold af kulhydrater, som kræver mindre
vedligeholdelsesrespiration.
Direkte virkninger af forhøjet C02-indhold nedsætter øjeblikkeligt den målelige respiration i blade, muligvis ved at
påvirke mitokondriernes regulerende
enzymer. Meget tyder på, at forhøjet
C02-indhold har forskellige måder til på
kort og på lang sigt at reducere bladenes
respiration. Litteraturen antyder endog,
at forhøjet C02-indhold både kan forøge
og formindske træers samlede respiration.
I et modeløkosystem af unge bøgetræer
har man målt virkninger af forhøjet
C02-indhold på såvel blade som stammer og rødder/jord. Den samlede biomasse blev forøget med 75% og respirationen med 52%. På tørvægtbasis blev
bladrespirationen reduceret med 28%,
rodrespirationen med 13%, mens stammerespirationen tiltog med 40%.
Træers respiration er en vigtig komponent i skovens kulstofbalance og i den
globale kulstofcyklus, og den er følsom
for de forventede klimaændringer. Det
er derfor af stor betydning, at vi fremover forsker mere i mekanismerne bag
forhøjet C02-indholds påvirkning af
træers respiration.

7. Fortsættelse følger
Der er i denne artikel gjort rede for eksponeringsmetoder og for virkningerne

af forhøjet atmosfærisk C02-indhold på
træers vækst, vandhusholdning, fotosyntese og respiration.
I den efterfølgende artikel vil emnet blive afrundet med en beskrivelse af, hvordan forhøjet C02-indhold påvirker bladenes kemiske sammensætning og samspillet med næringstilstand, temperatur,
luftforurening og biotiske forhold (insekter og mycorrhiza). Endelig vil
enkelttræernes mange reaktioner på forhøjet indhold af C02 blive sat i perspektiv til fremtidens skove og økosystemer
samt de problemer, forskningen endnu
mangler at løse i forbindelse med skove,
som skal vokse ved fremtidens forhøjede atmosfæriske C02-indhold.
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I den foregående artikel er omtalt, hvordan fremtidens forhøjede atmosfæriske
C02-indhold vil påvirke træers vækst,
fotosyntese, respiration og vandhusholdning.
I denne artikel afrundes emnet med en
beskrivelse af, hvordan forhøjet atmosfærisk C02-indhold påvirker træers
kemi og biokemi i samspil med andre
faktorer.
Til sidst omtales perspektiver for fremtidens skovøkosystemer. Hvad ved vi, og
hvad mangler vi at finde ud af?

1. Sammendrag
Forhøjet atmosfærisk C02-indhold virker på bladenes kemiske sammensætning, specielt hvad angår næringsstoffer
og kulhydrater. Transporten af kulhydrater bort fra bladene har vist sig at
være en flaskehals, når træerne skal
udnytte fordelene ved forhøjet C02-indhold, og en ophobning af kulhydrater i
bladenes kloroplaster nedsætter fotosyntesen.
Samspil mellem flere vækstfaktorer har
ofte overrasket forskerne, fordi l + l
ikke altid giver 2.
Samspil med skovjordes indhold af
næringsstoffer kan såvel begrænse
træernes reaktion på forhøjet C02-indhold, som det kan ændre mængden af
tilgængelige næringsstoffer. Dette kan
begrænse skovenes fordel af atmosfærens stigende indhold af C02, og kan
på sigt medføre tiltagende næringsstofmangel i skovjorde.
Men der er andre væsentlige samspil
mellem forhøjet C02-indhold og en række abiotiske og biotiske forhold i det
omgivende miljø. Den positive virkning
på skovenes vækst af atmosfærens
forøgede C02-indhold vil nemt blive

overvurderet, hvis ikke disse samspil
tages i betragtning.
Mange samspil er simpelt additive, snarere end synergistiske (mere-end-additive) eller antagonistiske (mindre-endadditive) . Modsat hvad man havde forestillet sig, så er der ikke meget, som
tyder på, at det forhøjede C02-indhold
beskytter træerne mod luftforurening
som f.eks. ozon (03). Når det forhøjede
C02-indhold ændrer bladenes og rodsystemets størrelse og kemiske sammensætning, så sker der noget med
træernes samspil med insekter og
mycorrhiza-svampe.
Eftersom mange af reaktionerne på forhøjet C02-indhold udviser betydelig
variation blandt arter og genotyper, så er
der et stort behov for nøjere undersøgelser af de vigtigste træarter og provenienser. Der er fremdeles behov for flere
langtidsstudier af voksne træer og
bevoksninger for at kunne omregne
resultaterne fra blade og småplanter til
store træer og regionale skovområder og
for at forstå samspillet med klima og
miljø.
Det eneste redskab, vi i dag har til rådighed for at forberede skovenes samspil
med fremtidens ændrede klima og miljø,
er at udvælge de mest egnede træarter
og genotyper til fremtidens skove, samt
at forbedre og tilpasse driftsmetoderne.
Dette forudsætter, at vi opnår en væsentlig bedre indsigt i skovtræers økofysiologi og genetik under danske forhold.
Man kan ikke umiddelbart overføre
udenlandske erfaringer med arter og
provenienser til danske klima- og miljøforhold. Og selv udenlandske erfaringer er endnu meget begrænsede
hvad angår store træer og skovøkosystemer.
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2. Bladenes kemiske
sammensætning
2.1 Kulhydrater
Almindeligvis er ændringen i den kemiske sammensætning af blade på træer,
som vokser ved forhøjet C02-indhold en
forøgelse af de ikke-strukturelle kulhydrater. J a, det er faktisk træers mest
karakteristiske reaktion på forhøjet
atmosfærisk C02-indhold.
I en undersøgelse af syv vedplantearter
fandt Poorter et al., 1997 i alle syv arter,
at det totale indhold af ikke-strukturelle
kulhydrater var væsentligt forøget (25130%) ved forhøjet C02-indhold. Stivelse udgør sædvanligvis den største andel,
men indholdet af opløselige sukre kan
også påvirkes betydeligt.
Ophobning af kulhydrater i bladenes
kloroplaster hæmmer fotosyntesen (se
foregående artikel, afsnit 6.1, 6.3, 6.5) .
Forskellen i de enkelte træarters ophobning af kulhydrat bidrager derfor til forskellen mellem arternes fotosyntesereaktion og vækst ved forhøjet C02-indhold.
2.2 Transport af kulhydrater
Den hyppigt iagttagne ophobning af
ikke-strukturelle kulhydrater ved forhøjet indhold af C02 tilskrives ofte ubalance mellem produktion og eksport af
kulhydrater i bladene (source-sink ubalance). Selv hurtigtvoksende og veIgødskede forsøgstræer udviser ophobning
af disse kulhydrater ved forhøjet C02indhold. Og blade, der forsyner samme
gren og rodsystem , men som modtager
forskellige mængder lys, ophober en
forskellig mængde kulhydrat.
Alt dette tyder på, at overførsel af kulhydrater fra produktionsstedet (source)
til forbrugsstedet (sink) er en flaskehals
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i reaktionen på C02. N år den forøgede
mængde af sukker, frembragt af forhøjet
indhold af C02, ikke kan transporteres
hurtigt nok bort fra bladene, så ophobes
det.
Tilgængeligheden af næringsstoffer i
jorden samt røddernes vækst spiller
også en rolle for fotosyntesen, ophobningen af ikke-strukturelle kulhydrater
og væksten ved forøget C02-indhold.
Som konklusion skal det understreges,
at træers forskellige evne til effektivt at
transportere kulhydrater er en nøglefaktor for bladenes ophobning af ikkestrukturelle kulhydrater ved forhøjet
C02-indhold, og dermed for nedregulering af fotosyntesen, se foregående artikel.

2.3 Stofskifteprodukter
Foruden at påvirke det primære stofskifte påvirker forhøjet C02-indhold også
det sekundære stofskifte. Det skyldes, at
større mængder kulstof investeres i
sekundære stofskifteprodukter, dvs.
organiske molekyler som indgår i stofskiftet.
For vedplanter er lignin et af de vigtigste sekundære produkter. Lignin spiller
en afgørende rolle for opbygning af veddet og dermed for træets styrke. Virkningerne af forhøjet C02-indhold på
stammers og stænglers vandledende kar
er omtalt i foregående artikel. Ændringen i lignin såvel som cellulose og andre
strukturelle kulhydrater ved forhøjet
atmosfærisk C02-indhold påvirker veddets kvalitet.
Forhøjet C02-indhold kan også påvirke
syntesen af forbindelser, der tjener plantens forsvar, og som sammen med primære stofskifteprodukter har afgørende
betydning for mulige angreb af insekter
og for insekternes trivsel, se afsnit 6.1.

ForØget C02 indhold i atmosfæren vil generelt være til gavn for skovtræerne, men en
række samspil vil påvirke den samlede effekt. Skovjordens indhold af næringsstoffer kan
dels begrænse træernes reaktion på øget COl, dels ændre mængden af tilgængelige
næringsstoffer. Desuden vil det forhøjede C02 indhold næppe beskytte træerne mod luftforurening.

2.4 Træernes næringsstofbalance
Det er velkendt, at planter, som dyrkes i
potter, øger deres CN-forhold i bladene
ved forhøjet indhold af C02. Årsagen er
bl.a., at disse planter har begrænset
plads til rodudvikling, og derfor begrænset adgang til kvælstof.
I feltforsøg, hvor træer vokser direkte i
jorden, er ændringen i CN-forholdet
ved forhøjet C02-indhold ikke nær så
udpræget. Nyere undersøgelser tyder i
øvrigt på, at træer har tilpasset sig det
forøgede kvælstofkrav forårsaget af dette århundredes stigende COz-indhold
ved:
(l) at formindske deres kvælstoftab,

(2) ved at forøge deres N-fiksering, og

(3) ved at fremme mineraliseringsprocesserne i jorden gennem tilførsel af flere organiske forbindelser på grund af en
større omsætning af finrødder og øget
udskillelse af organiske forbindelser fra
rødderne, Penuelas & Estiarte, 1997.
Den COz-inducerede ophobning i træers
blade af stivelse og opløselige sukre
øger C:N-forholdet. Men en sådan "fortynding" af N-puljen forklarer ikke hele
stigningen. For selv efter korrektion for
den øgede mængde ikke-strukturelle
kulhydrater er der ofte stadig et forøget
kulstofindhold i forhold til kvæl stof og
andre næringsioner.
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Ændringen i bladenes næringsstofindhold kan i sin yderste konsekvens ændre
hele skovbilledet. Dette sker som følge
af ændrede mønstre for planteædende
insekter, ændring af træers og urters
rod:top-forhold, ændret nedbrydning af
litter (visne blade på skovbunden), og en
ændret næringsstofdynamik i hele skovøkosystemet.
En forbedret effektivitet af træernes
evne til at udnytte kvælstof kan i sig selv
føre til et forøget C:N-forhold. Dette
demonstreres af et forsøg med Pinus
ponderosa, hvor bladenes N-indhold
blev reduceret ved forhøjet indhold af
C02, mens indholdet af andre næringsstoffer var upåvirket.
Størrelsesafhængige reduktioner af koncentrationen af næringsstoffer i træer
dyrket ved forhøjet C02-indhold kan
også skyldes, at C02 fremskynder træers
livscyklus, især i helt unge planter. Denne fremskyndelse induceres overvejende af forhøjet C02-indhold tidligt i livscyklus, men forskydningen opretholdes
hele livet.
Man skal derfor være forsigtig med at
fortolke et ændret næringsstofindhold i
træers blade som en direkte effekt af forhøjet C02-indhold, da det blot kan skyldes en forskudt livscyklus. Sammenlignes i stedet træer, der er på samme
udviklingstrin, så kan det vise sig, at forhøjet C02-indhold ikke har nogen direkte effekt på træernes næringsstofbalance. Men at træerne i skoven gennemlever deres livscyklus hurtigere er jo i sig
selv en ændring af skovbilledet.
Den forskudte livscyklus er væsentlig
for fortolkningen af næsten alle undersøgelser af træer ved forhøjet indhold af
C02, da der indtil for nogle få år siden
udelukkende blev anvendt småplanter.
Det er sandsynligt, at livscyklusvirknin-

130

ger af forhøjet C02-indhold har betydet
meget for konklusionerne af disse tidlige undersøgelser. Dette understreger
atter behovet for flere langtidsstudier.
Ændringer i de grønne blades C:N-forhold afspejles også i de visne blade, som
tabes ved vækstperiodens ophør. De
vigtigste forhold af betydning for nedbrydning af litter er dens indhold af
kvælstof, dens C:N-forhold og lignin:Nforholdet.
I en undersøgelse af litter fra fire træer
dyrket ved forhøjet indhold af C02 - ask,
Fraxinus excelsior, birk, Betula pubescens, ær, Acer pseudoplatanus og
sitkagran, Picea sitehensis - fandt man,
at N-koncentrationen var lavere, mens
C:N- og lignin:N-forholdet var højere.
Disse kemiske ændringer af bladene førte til en langsommere nedbrydning af
litter og en forøget kulstofpulje i jorden
ved forhøjet atmosfærisk indhold af C02.
I en undersøgelse af kastanjeblade,
Castanea sativa, er fundet, at forhøjet
C02-indhold fordoblede C:N-forholdet.
Det højere C-indhold i huer førte imidlertid til en ændring af de hvirvelløse
dyrs fødekæder i jorden, hvorved nedbrydningen af litter blev gradvist accelereret.
På længere sigt er det derfor ikke så sikkert, at bladenes ændrede C :N-forhold
ved forhøjet C02-indhold giver væsentlige ændringer i skov økosystemernes
kulstofpulje.

3. Samspil med
ernæringsti Istanden
3.1 Jordbunden
Virkningen på jordbunden og herigennem på træerne af forhøjet C02-indhold
er langt mindre undersøgt end den direkte virkning på træerne.

Svarene på nogle af spørgsmålene vedrørende permanent forbedring af fotosyntese og vækst ved et forhøjet indhold
af C02 afhænger af, hvilken virkning på
jorden og jord-plante samspillet der er
tale om. Da en positiv virkning af forhøjet C02-indhold afhænger af tilgængeligheden af andre ressourcer som
f.eks. vand og næringsstoffer, så vil
virkningen kun vare ved, så længe disse
ressourcer er tilgængelige i forøget
mængde ved enten direkte eller indirekte
virkninger af atmosfærens C02-indhold.
Tilgængeligt kvælstof er en af de væsentligste begrænsninger for skoves
vækst, når ikke der hersker tørke . Det er
derfor en nøglefaktor i beregningen af
de globale virkninger af stigende C02indhold i atmosfæren.
Forskellige hypoteser vedrørende betydningen af et forhøjet C02-indhold for det
tilgængelige kvælstof i jordbunden
peger på, at der kan ske både en forøgelse og en forringelse. Spørgsmålet om,
hvorvidt et forhøjet indhold af C02
fremmer eller hæmmer mineraliseringen
af kvælstof i jordbunden, er således fortsat uafklaret.

3.2 Fotosyntesen påvirkes
af jordbunden
I mange undersøgelser er de omtalte
virkninger af C02 på træer ikke alene
direkte virkninger af C02-indholdet,
men også indirekte virkninger af planternes ernæringstilstand.
Saxe, Ellsworth & Heath, 1998 giver et
godt eksempel på, hvordan fotosyntesen
stimuleres mest af C02 i velgødskede
træer, og at dette skyldes kvælstof, se
fig. i. I to tredjedele af de studier, som
Saxe, Ellsworth & Heath, 1998 har gennemgået, var forbedringen af fotosyntese og vækst ved forhøjet COz-indhold

reduceret som følge af næringsstofmangel.
COz's indirekte virkning via ændret
ernæringstilstand bruges af nogle forskere som at argument mod, at der er
tale om C02-effekter. De siger, der blot
er tale om virkninger af næringsstoffer.
Men er det ikke en strid om kejserens
skæg? Næringsstofmangel - også den
som måtte være forårsaget af forhøjet
COz - spiller under alle omstændigheder
en afgørende rolle for skovenes produktion.
Den begrænsning i næringsstoffer, som
fremkaldes af forhøjet C02-indhold, er
særlig udtalt i træer, som i forsøg dyrkes
i små potter eller i næringsfattig jord.
Af økonomiske grunde ønsker forskerne
at få så mange planter ind i deres eksponeringskamre som muligt. Men små
planter i små potter bliver til store træer
i små potter i løbet af bare en enkelt
vækstperiode. I dag ved vi, at ompotning eller tilførsel af gødning til disse
planter øger den positive virkning af forhøjet C02-indhold .
C02 vil dog i nogle tilfælde alligevel
have en gunstig indflydelse på træer
begrænset af indholdet af næringsstoffer. En stor del af den forøgede biomasse finder man da i rod systemet, som
søger at vokse i retning af større
næringsstofressourcer.
Som altid i forskning findes der modstridende synspunkter. To af de mest
respekterede planteforskere indenfor
"Global Change" området har fornylig
på baggrund af litteraturstudier og computersimuleringer fremlagt den teori, at
vækstforbedring ved forhøjet C02-indhold øges med planternes mangel på
kvælstof, Lloyd & Farquhar, 1996.
Den gennemgang af en række nyere studier, som er foretaget af Saxe, Ellsworth
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Figur l. En sammenligning afforbedringerne ifotosyntese vedforhØjet C02-indhold hos
tre træarter dyrket vedforskellige gødskningsniveauer i tre forsøg af nyere dato for hhv.
poppel, en tropiskfyr og skovfyr. Figur (a) viser fotosyntese-forbedring. Figur (b) fotosyntese-forbedring udtrykt relativt til kvælstofindholdet.
De tre typer af søjler viser følgende: o: (lodret skraveret) gødskede; o (skråt skraveret) forhøjet C02-indhold; n: gødning + forhøjet C02-indhold.
Alle værdier er angivet relativt til træer ved normalt atmosfærisk C02-indhold og lav
næringstilstand. For henvisning til de enkelte forsøg, se Saxe, Ellsworth og Heath
( 1998).
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& Heath, 1998, og en større matematisk
dataanalyse foretaget af Curtis & Wang,
1998 underbygger dog, hvad man tror
mest på, nemlig at fordelen af forhøjet
C02-indhold er mindre i næringsstressede træer end i velgødskede træer.

3.3 Nitrat eller ammonium?
I nåleskove er ammonium (NH4+) den
mest almindelige form for tilgængeligt
kvælstof i jorden. Balancen mellem de
to uorganiske former for kvælstof, nitrat
(NOf) og ammonium (NH4+) afhænger
af, om den aktuelle bevoksning optager
mest nitrat eller mest ammonium. Løvtræer foretrækker nitrat, mens nåletræer
ofte foretrækker ammonium.
Det koster mere energi for planter at
optage og udnytte nitrat. Det skyldes at
nitrat skal omdannes til ammonium, før
kvælstoffet kan indgå i plantens aminosyrer med henblik på biosyntese. Der
kræves lys til aktivering og kulhydrater
som energikilde, når nitrat skal optages i
planten.
Man har vist, at Pinus taeda ved forhøjet C02-indhold forøgede sin evne til
at optage nitrat, men ikke ammonium.
Dette hænger godt sammen med den
opfattelse, at de ekstra kulhydrater dannet ved forhøjet C02-indhold kan udnyttes som energikilde til reduktion af nitrat.
Vi ser allerede i dag - og vil fremover i
stigende grad se - et højere niveau af
både atmosfærisk C02 og af atmosfæriske kvælstofilter. Sidstnævnte omdannes for en stor del til nitrat i den sure
nedbør, som på grund af træernes store
filtreringsevne i særlig grad ender i
skovøkosystemerne.
Man regner med, at der er - og at der
fortsat vil udvikle sig - et positivt samspil, en synergisme, mellem den deponerede kvælstof og det forøgede C02-

indhold. Et samspil som alt andet lige
vil gavne skovenes vækst.

4. Samspil med temperatur
Det Internationale Panel til undersøgelse af Klimaændringer (lPCC) gav i 1995
et overblik over de tegn, man allerede på
daværende tidspunkt havde på en forøgelse af den globale middeltemperatur.
Man konkluderede, at det kommende
århundredes forventede fordobling af
det nuværende atmosfæriske C02-indhold vil føre til en stigning i den globale middeltemperatur på 2-3°e. En forøgelse af jordbundens temperatur på
f.eks. 5°C fører i sig selv til en 60% forøgelse af jordbundens afgivelse af C02.
Det forhøjede C02-indhold, som således
når skoven nedefra, kan føre til en indirekte virkning af den globale temperaturstigning på skovens vækst.
I dette kapitel berøres dog kun direkte
virkninger af temperaturen kombineret
med forhøjet indhold af C02 på træers
vækst.

4.1 Blade
Den vækststimulering som forårsages af
forhøjet C02-indhold øges ved højere
temperatur. En fordobling af C02-indholdet forhøjer den temperatur hvor fotosyntesen forløber optimalt med 5-8°e.
Årsagen til det forskudte temperaturoptimum er, at C02 beskytter fotosyntesen
mod den såkaldte lysrespiration, der er
temperaturafhængig og ligesom C02bindingen varetages af Rubisco. Jo
større C02:02-forholdet er i kloroplasterne, des mindre tab af kulstof via lysrespirationen, og des bedre resultat af
fotosyntesen.
Selvom det ikke er i alle forsøg, at C02
har vist sig at beskytte mod overtempe-
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raturer, så er det karakteristisk, at forhøjet C02-indhold har større effekt på
planter om sommeren end om vinteren.
Temperaturens samspil med forhøjet
C02-indhold afhænger af træarten.
I ær, Acer pseudoplatanus, gaven temperaturforøgelse på bare 4° C en fordobling af vækstgevinsten ved fordoblet
C02-indhold. I egne forsøg med l-årige
bøgeplanter er registreret en S-dobling
af C02-gevinsten ved en temperaturforøgelse på bare 3° C grader.

4.2 Rødder
De få forsøg, der er foretaget med samspillet mellem C02-indhold og temperatur hos rødder viser som hos blade, at
virkningen er artsafhængig.
I Pinus taeda fordoblede en forhøjet
temperatur røddernes vækstforbedring
ved forhøjet indhold af C02. Derimod
påvirkede den samme temperaturforøgeise ikke rodtilvæksten hos Pinus
ponderosa.
4.3 Frost og knopfænologi
Der er især to forhold ved lav temperatur, som har betydning for planter: (1)
kulde begrænser vækst og udvikling, og
(2) frost sætter en grænse for, hvad planterne kan overleve.
Man ved dog endnu ikke så meget om
lave temperaturers samspil med forhøjet
C01-indhold. Selvom vores nuværende
viden ikke tyder på, at træers frostfølsomhed påvirkes af forhøjet C02-indhold, så er der et stort behov for yderligere undersøgelser, fordi netop dette
område er af stor betydning for de nordiske skove.
4.4 Scenarier
Ved hjælp af computermodeller kan
man beregne virkningen af mulige tem-
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peratur- og C02-scenarier for det kommende århundrede. Sådanne scenarier
tager et stort antal vækstfaktorer med i
betragtning.
Resultater af computerberegninger skal
dog tages med forbehold. F. eks . viser
eksperimentelle studier af skovfyr,
Pinus sylvestris, i Finland, at forhøjet
C02-indhold og forhøjet temperatur har
modsatrettede virkninger på fotosyntesen. Derimod viser modelberegninger,
at væksten i finsk fyrreskov øges med
45-90% ved samtidig forhøjelse af C02indhold og temperatur.
Modelberegninger fra åben-top-kammer
forsøg viser, at Pinus ponderosa ved
realistiske kombinationer af næste
århundredes forhøjede C02-indhold og
temperatur ikke vil forøge væksten.
Det er nødvendigt med flere undersøgelser af samspil mellem forhøjet atmosfærisk C02-indhold og forøget temperatur, før vi kan drage en overordnet konklusion om, hvorvidt temperaturstigningen helt eller delvis vil modsvare C01stimuleringen i det kommende århundrede .

5. Samspil med
luftforurening m.v.
Luftforurening optræder regionalt,
parallelt med den globale stigning i indhold af atmosfærisk COl (fordi luftforureningen ofte opstår samtidig med
afbrænding af fossilt brændsel).
Luftforureningsgasser som ozon (03),
svovldioxid (S02) og kvælstofilter (NO,
= NO + NOl ) trænger ind gennem bladenes stomata, hvorefter de skader plantens normale livsprocesser. Fotosyntesen hæmmes, og stomata-mekanismen
påvirkes, Saxe, 1991.
Umiddelbart skulle man tro, at det for-

højede C02-indholds evne til at lukke
stomata ville beskytte træerne mod luftforureningsgasserne. Teoretiske beregninger viser, at en fordobling af C02indholdet reducerer optaget af ozon og
svovldioxid med 15 % , men nyere
undersøgelser af, hvad der sker i praksis,
viser noget helt andet.

5.1 Ozon
Der forventes en jævn stigning af både
troposfærisk ozon og atmosfærisk C02
et godt stykke ind i det kommende
århundrede. Samtidig er der en forventning om, at vore skove vil blive udsat
for et stigende klima- og miljøstress.
I et forsøg over 58 dage med bævreasp,
Populus tremuloides, er det fundet, at
ozon reducerede tilvæksten ved det
nuværende C02-niveau. Derimod fandt
man, at forhøjet COl-indhold lukkede
stomata og derved beskyttede træerne
mod ozon. Omvendt har man hos
rødgran, Picea abies, fundet, at C02
ikke evnede at beskytte træerne mod
ozon.
Man ser især negative virkninger af
ozon og positive effekter af forhøjet
COl-indhold hos træer, som er velforsynede med vand og næringsstoffer. Forsøg under optimale forhold kan derfor
fejlvurdere både de positive virkninger
af C02-indholdet og de negative virkninger af ozon. Forholdene i skoven,
hvor f.eks. tørke ofte vil spille en rolle,
er meget mere komplicerede end under
typiske forsøgsbetingelser.

5.2 Svovldioxid og kvælstofilter
C02, S02 og NO, er alle biprodukter af
industrielle processer, og alle påvirker
de både stomata og fotosyntese, Saxe,
1991. Et samspil mellem de tre gassers
virkning på træer er derfor sandsynligt.

Der er imidlertid kun udført få eksperimenter, og de har ikke tydelig kunnet
demonstrere samspilseffekter.
Svovldioxid-forureningen er faldet i de
industrialiserede lande grundet en opstramning af lovgivningen, men det er
ikke lykkedes at begrænse udslippet af
kvælstofilter. Begge luftforureningsgasser fører til skadevirkninger inde i træernes blade, og man skal ikke umiddelbart
regne med, at forhøjet C02-indhold
beskytter mod denne virkning.
5.3 UV-B
Der hersker frygt for, at nedbrydningen
af ozonlaget i stratosfæren - som fører til
øget ultraviolet stråling (UV -B stråling)
ved jordoverfladen - vil hæmme skovenes vækst.
Virkningen af ultraviolet stråling afhænger af træ arten , eksponeringsperioden og
intensiteten, men den forventede forøgelse af ultraviolet stråling menes foreløbig ikke at få nogen betydning. Skønt
både ultraviolet stråling og det atmosfæriske indhold af C02 i dag er tiltagende, er der kun få studier af deres samspil.
I nåletræer beskytter nålenes anatomi
bedre mod den voksende ultraviolette
stråling end det er tilfældet hos løvtræers blade. Men alt i alt er det ikke
sandsynligt, at ultraviolet stråling vil
ændre på den virkning forhøjet C02-indhold har på træer.

5.4 Salt
En stigende vandstand i verdenshavene
og hyppigere storme er blandt de væsentligste aspekter ved de forventede globale klimaændringer. Det rejser spørgsmålet, om reaktionen på det øgede
atmosfæriske C02-indhold vil påvirkes
af en forøget saltdeponering i kystnære
skovøkosystemer.
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Salttolerante træer, som gror langs tropiske kyster, vides dog at reagere ligeså
positivt på forhøjet C02-indhold som
vore skovtræer. Fotosyntesen og væksten øges, stomata lukker hvorved der
spares vand, og modningsprocesserne
fremmes.
Sammenlagt må man konstatere, at der
næppe kan forventes samspilseffekter af
C02-indhold og forøget saltdeponering.

6. Biotiske samspil
6.1 Insekter
Samspillet mellem træer og de insekter,
som lever af træer, vil ændres i takt med
det stigende C02-indhold i atmosfæren,
fordi træernes blade ændrer kemisk
sammensætning.
Vi ved, at bladenes næringsstofindhold
er af stor betydning for, hvor godt insekterne klarer sig på en række tempererede træarter. Det modsatte var tilfældet
i en undersøgelse af syv tropiske regnskovstræarter, hvor der ikke var nogen
sammenhæng mellem forhøjet C02-indhold og bladenes kvælstofindhold, C:Nforhold eller kulhydrater. Her viste det
sig, at en sommerfuglelarve, som lever
af disse arter, hverken ændrede antal
eller adfærd ved forhøjet C02-indhold.
Insekter forudsiges alt i alt at klare sig
uændret eller noget ringere, når de skal
leve af træer, som vokser ved forhøjet
COl-indhold. Selvom værtstræerne
skulle miste flere blade til insekter ved
forhøjet C02-indhold, så vil dette rigeligt modsvares af træernes større produktion.
Planter producerer sekundære stofskifteprodukter til forsvar mod insekter, og
forhøjet C02-indhold øger denne produktion. Man har f.eks. fundet, at forhøjet C02-indhold fremmer produktio-
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nen af garvesyreforbindelser (tanniner) i
papirbirk, Betula papyrijera, og af
fenolforbindelser i bævreasp, Populus
tremuloides. Sammen med et lavere
kvælstofindhold i bladene er de sekundære stofskifteprodukter med til at nedsætte insektangreb.
Terpener, der produceres i nåletræer, er
kendt for deres påvirkning af insekter. I
Weymouthsfyr, Pinus strobus, har man
set, hvordan produktionen af forskellige
monoterpener blev forøget med op til
100% ved forhøjet C02-indhold.
Samspillet mellem insekter og planter er
imidlertid så komplekst, at det næppe er
muligt at udvikle modeller, der pålideligt kan forudsige, hvad der sker med
det ved forhøjet atmosfærisk C02-indhold og temperatur. En plantevært kan
fortrænge en anden, et insekt fortrænges
af et andet, og både bladene og insekterne kan skifte "smag".

6.2 Mycorrhiza
De fleste træers rødder lever i et symbiotisk forhold med mycorrhiza-svampe. Svampene øger træernes adgang til
næring og vand, til gengæld afleverer de
kulhydrater til svampemyceliet.
Man har fundet, at træer, som gror i
næringsfattig jord, kan have særlig gavn
af forhøjet C02-indhold, fordi den
forøgede mængde kulhydrat kommer
rødderne og hermed mycorrhiza til
gode. Derved øges træernes evne til at
optage de vækstbegrænsende næringsioner dramatisk.
Træer, som vokser i næringsfattig jord ,
kan på den måde få en forholdsmæssig
større vækstforøgelse end træer i
næringsrig jord. Træerne i næringsrig
jord vil dog fortsat have den største
absolutte biomassetilvækst ved forhøjet
C02-indhold.

Et vigtigt, men ofte overset resultat af
mycorrhiza's samspil med unge træer,
er, at træernes bladareal formindskes,
fordi der afleveres kulhydrater til
mycorrhiza-svampene. Dette bevirker
sammen med den forbedrede adgang til
vand via svampemyceliet, at de unge
træer bliver mere modstandsdygtige
overfor tørke. Tørkeresistensen er sandsynligvis vigtigere for træernes reaktion
end den forbedrede næringsstofforsyning, som mycorrhiza bidrager med.
Seegmiiller & Rennenberg, 1994 har
hos frøplanter af stilkeg, Quercus robur,
fundet, at en kombination af forhøjet
COz-indhold og mycorrhiza-podning
førte til en mere-end-additiv positiv
virkning på træernes højdevækst, biomasse og dannelse af nye siderødder.
Det formodes at være virkningen på rodsystemet, der indirekte førte til vækstforbedringen .
Som konklusion kan fremhæves to forhold: (1) mycorrhiza forbedrer sammen
med forhøjet COz-indhold træers vækst
via mange forskellige, formodentlig
artsafhængige mekanismer, og (2) det er
væsentligt, at træer, som indgår i fremtidige COz-undersøgelser, altid dyrkes i
jord, som er podet med mycorrhizaarter, der findes i træernes naturlige
skovmiljø.

7. Økosystemet
For at forstå hvordan virkningen af et
forhøjet indhold af COz udspiller sig på
økosystemniveau, må vi omregne vores
nuværende viden om virkningen på blade, grene og træer.
Vi er i dag helt bevidste om, at træer i
økosystemer fungerer anderledes end
fritstående træer og meget anderledes
end unge frøplanter. Samspillet og kon-

kurrencen mellem nabotræer og mellem
forskellige træarter skal gøres til genstand for langtidsstudier.
Resultatet af disse studier skal sammen
med vor nuværende viden om blade og
små træer dyrket ved forhøjet COz-indhold integreres i computermodeller.
Disse modeller skal inddrage virkninger
af jordtyper, klima i forskellige regioner
og biotisk samspil, og de skal indeholde
realistiske forudsigelser om ændringer i
det globale og regionale klima og miljø,
Lee & Jarvis, 1995.
Opgaven forekommer uløselig, men er i
realiteten godt i gang med at blive løst.
Modelfolkene mener, de er ved at have
tilstrækkelig med data fra forsøg, mens
de eksperimentelle biologer mener, at
der stadig mangler uendelig mange
undersøgelser for at belyse samspillet
mellem genotype og væsentlige vækstparametre som tørke, lys, næringsstofforhold og klima- og miljøforhold.
Sandheden er nok, at man er nødt til at
arbejde videre på begge fronter - altså
både med modellering og med kontrollerede eksperimenter - for at nærme sig
en forståelse af den regionale og globale betydning af atmosfærens stigende
indhold af COz for vore skove.

7.1 Skovenes evne til at binde C02
Et af de vigtige spørgsmål vedrørende
de globale biogeokemiske cykler i en
verden med stigende COz-indhold og
temperatur er, hvad de terrestriske økosystemers evne til at binde og lagre kulstof betyder. Her spiller vegetationstyperne i de forskellige klimazoner en
central rolle.
En forståelse af skovenes evne til at binde og lagre kulstof er forudsætning for,
at vi kan forudsige skovenes evne til helt
eller delvist at modvirke det stigende
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Figur 2. Årlig C02-lagring ved skovrejsning i Danmark. Den kraftige kurve viser lagring af C02 per ha. Den tynde kurve angiver det samlede areal med skovrejsning siden
1991 (om 100 år antages det at nå op på 430.000 ha, dvs. en fordobling i forhold til
1991). Fra Linddal & Olesen, 1998.

atmosfæriske C02-indhold og den forøgelse af drivhuseffekten, som følger
heraf.
Om den nordlige halvkugles tempererede områder ved vi, at land vegetationen
akkumulerer kulstof. Dette skyldes især,
at man i Europa og USA har rettet op på
tidligere tiders rovdrift på skovene.
Denne tendens vil næppe fortsætte, når
de store arealer med ung skov vokser til,
og træerne opnår hugstmoden alder,
eller der sker andre ændringer i disse
skovområder. Som forholdsregel mod
det stigende atmosfæriske C02-indhold
vil skovrejsning under alle omstændigheder være et redskab med tidsbegrænset effekt. Dette illustreres i fig. 2.
Modelberegninger viser, at også tropiske skove akkumulerer kulstof, men
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resultaterne er forbundet med større
usikkerhed end for de tempererede
skove. I en nyere undersøgelse hævdes,
at tropernes binding af kulstof er så stor,
at den kan forklare akkumuleringen af
den store mængde kulstof, som man
ikke hidtil har kunnet forstå, hvor blev
af, Lloyd & Farquhar, 1996.
På økosystemniveau lagres den største
mængde kulstof i skovjorde, og denne
pulje er den mindst dynamiske. Over
jorden lagrer skovøkosystemerne den
største mængde - omkring 20-40% kulstof - i stammeved, der har en lang
omsætningstid .
Der vil derfor i teorien kunne bindes store mængder atmosfærisk C02 i en relativt stabil pulje, hvis vi driver de tempererede skove med vedproduktion for øje.

Hvor stor denne pulje kan gøres, ved vi
dog ikke så meget om, og i realiteten
driver vi snarere vore skove med
driftsøkonomi for øje end for at binde
atmosfærisk C02.
Vi ved endda ikke med sikkerhed, om
forhøjet C02-indhold forøger vedmassen i træer. Det er stort set kun vist for
unge træer, og effekten på vedtilvæksten
aftager med alderen. Desuden fremskynder forhøjet C02-indhold træernes
livscyklus, hvorved levealderen kan
tænkes at falde, og omsætningen i vedpuljen at forøges.
For at få en bedre forståelse af kulstoflagring i træer ved forhøjet C02-indhold
må vi have flere undersøgelser af j ordrodsystemets kulstofdynamik, inklusive
sammenhænge mellem rodvækst og
kulstofudskillelse fra rod til jord.

7.2 Betydning af alder og størrelse
Nyspirede træer er karakteriseret ved en
høj relativ vækstrate sammenlignet med
vækstraten for større og store træer. Små
træer er også mere følsomme for miljøstress end store træer, da store træer
beskyttes af deres rigelige lager af kulhydrater og nærings ioner.
Ved COl-eksponering af unge træer
over korte perioder sker der som tidligere omtalt en forskydning af livscyklus,
sådan at behandlingen fremmer planters
udvikling. Dette forspring kan de beholde, så de sammenlignet med kontrolplanter ser ud til fortsat at vokse bedre.
Men i virkeligheden sammenligner man
planter på forskellige udviklingstrin.
Den COl-eksponerede plante gennemlever sin livscyklus hurtigere, men opnår
ikke nødvendigvis at blive en større
plante end kontrolplanten set over den
samlede livstid. Når træer går fra at
være unge til at være modne, så vil kul-

stoffordelingen mellem top og rod nå til
en ligevægt, som er stabil i resten af
træernes modne liv.
Man kan undersøge forhold på små
træer, som kun vanskeligt kan undersøges på modne træer - og det meste af
vores viden om virkningen af forhøjet
C02-indhold stammer som nævnt tidligere fra arbejde med små træer.
Man skal dog være varsom med at
ekstrapolere viden fra forsøg med små
træer - hvadenten de vokser som enkeltstående eller i konkurrence med nabotræer - til eksisterende og fremtidige
modne skove. Flere forsøg med modne
træer er derfor nødvendige for at forstå,
hvordan og i hvilket omfang man kan
overføre resultater fra små træer til store
træer og til hele skove.

7.3 Samspil mellem nabotræer
Træer konkurrerer ikke om COl, men
C02-optagelsen påvirker konkurrencen
mellem nabotræer indirekte gennem sin
virkning på træernes vækst og konkurrence om andre ressourcer, især lys,
vand og næringsstoffer.
Man er først i dag begyndt at undersøge
systemer af blandede træarter, så resultater foreligger endnu ikke. Alt tyder
dog på, at forhøjet COl-indhold i sådanne systemer ikke stimulerer kronens
fotosyntese så meget som blad-fotosyntesen i små enkelttræer.
7.4 Dataomregning og
regionale modeller
Da der stadig kun findes få studier af
store træers reaktion på forhøjet C02indhold, er det nødvendigt at benytte
computermodeller til omregning af data
fra blade og små træer.
Lee & Jarvis, 1996 peger på en række
forskelle på unge og modne træer, som
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er essentielle, når der omregnes. De
væsentligste er:
(l) mobile næringsstofpuljer er meget
større i store træer;
(2) store træer har et stort volumen af
strukturelt væv, som konstant respirerer,
dvs. koster træet energi;
(3) store træer Øver betydelig modstand
mod vandtransport i stammen;
(4) store træers kroner er i udtalt grad
selvbeskyggende;
(5) modent væv i ved og blade kan være
morfologisk forskelligt fra ungt væv;
(6) voksne træer allokerer store mængder kulstof og næringsstoffer til reproduktion .
Kan det lade sig gøre, så bør man anvende data fra modne træer, når man skal
omregne resultater fra blade til trækroner og skovøkosystemer. Undersøgelser
af trækroner kræver imidlertid fysisk
adgang til kronerne, og det er ofte både
kostbart og besværligt.
I et dansk projekt har forskere fra Arboretet gennem flere år arbejdet i kronelaget på en 3S-årig bøgeskov i Grib Skov
over et krone-areal på 200 m2 , Freeman,
1998. Desværre har der ikke kunnet sikres en tilstrækkelig stabil økonomi til at
bevare denne feltlokalitet.
Når der omregnes til økosystemniveau
løber man den risiko, at en bestand af
træer ikke opfører sig ligesom enkelttræer ved forhøjet C02-indhold . Specielt
mangler der tilstrækkelig viden til med
sikkerhed at kunne omsætte lys blades
reaktion på forhøjet C02-indhold til
skyggeblades reaktion. I store træer og i
et tæt kronedække er der relativt flere
skyggeblade end i små og fritstående
træer.
De nuværende modeller for dataomregning bygger på viden om træers funktion ved normalt C02-indhold. Det er
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muligt, at omregning og ekstrapolering
af træers vækst under forhøjet C02-indhold følger andre regler, men det ved vi
endnu intet om.
Vi mangler med andre ord både eksperimentelle data og en forbedring af computermodeller, før vi med større sikkerhed kan forudsige skovenes rolle i fremtidens kulstofcykler. De eksisterende
modeller til beregning af regionale og
globale processer er meget følsomme
for usikre skøn og antagelser.
I en økosystemrnodel fra 1994 anslås, at
den C02-stimulerede skovvækst i det
kommende århundrede vil begrænses af
mangel på næringsstoffer i takt med, at
kvælstof bindes i relativt stabile puljer
som f.eks. starnmeved. En model fra
1996 anslår en vedvarende vækstforbedring af skovene trods mangel på kvælstof, fordi træernes evne til at fremskaffe
og udnytte kvælstof forbedres.
øget viden om forskellige træarters
vandhusholdning ved forhøjet C02-indhold ville give bedre modelresultater.
Data fra tårne rejst i skovområder samt
fra fly og satellitter, og regional kortlægning af jordbundstyper, øger gradvist vores viden om skovenes trivsel og
vækstbetingelser og er med til at give
stadigt bedre modelresultater.
En nøjere gennemgang af de enkelte
modeller ville kræve en større udredning, end der er plads til i denne artikel.

8. Uafklarede spørgsmål
I den foregående artikel og i de foregående kapitler i nærværende artikel er
gennemgået de væsentligste fremskridt
indenfor de seneste fem års forskning
vedrørende træer og skove dyrket ved
forhøjet C02-indhold.
Det må konkluderes, at der er gjort store

fremskridt indenfor en række områder.
Det gælder f.eks. C02- og H20-gasudveksling, jord-rodsystem processer,
samspil mellem C02 og miljø og resultater fra langtids-undersøgelser af unge
og større træer.
Men der er stadig mange og væsentlige
huller i vores viden. Derfor resumeres til
sidst de mest presserende spørgsmål for
de kommende års forskning.
(1) Vi behøver flere langtidsforsøg med
store træer, som gror under naturlige
forhold. Der konstrueres med det formål
stadigt flere FACE-systemer i USA,
men i Europa giver de store driftsomkostninger problemer trods store muligheder for, at et bredt spektrum af forskere kunne have glæde af dem.
Lukket-top-kamre synes at være det
mest lovende redskab for europæiske
forskere, specielt i den udformning hvor
C02 kan genbruges, så driftsøkonomien
kan holdes på et rimeligt niveau. Et
sådant system blev i 1996/97 opført på
Arboretet.
(2) Vi har et stort behov for at bedømme
værdien af grenpose-forsøg i forhold til
voksne træers reaktion på helplanteeksponering til forhøjet C02-indhold. Dette
kan gøres ved at anvende grenpose-teknikken i FACE systemer.
(3) Vi behøver mere viden om store
træers reaktion på forhøjet C02-indhold
vedrørende stammernes volumen og
fiberkvalitet. Skønt det har stor betydning at få bedre indsigt i, hvordan vi
balancerer vore C02-budgetter, så er der
ikke forsket meget i C02-effekter på
stammeved.
(4) Et af de eneste redskaber, forstfolk i
dag har for at imødegå virkningen af det
stigende C02-indhold og den stigende
temperatur, er at plante de bedst egnede
træarter og genotyper til opbygning af

fremtidens skove. Hver gang vi planter
et træ, er der truffet et valg, som skal
holde i 50-150 år.
Vi behøver mere viden, ikke blot om
artsforskelle, men også om proveniensers, familiers og kloners reaktion på forhøjet C02-indhold og temperatur for at
kunne træffe rimelige beslutninger om
træartsvalget. Her kan vi ikke udnytte de
begrænsede udenlandske erfaringer.
På et senere tidspunkt vil man muligvis
kunne benytte genteknologien i udvælgelsen af plantemateriale - og måske vil
man endda ad genteknologisk vej kunne
konstruere træer, som er bedre egnede
til fremtidens klima. Men en økofysiologisk afprøvning vil til enhver tid være
forudsætningen for succes.
(5) Med hensyn til vandhusholdning vil
det være gavnligt at vide, hvilke arter og
genotyper der har stomata, som reagerer
på forhøjet atmosfærisk C02-indhold,
og under hvilke forhold. Dette har
betydning for udvælgelse af tørkestabile
træer, og det har betydning for udvikling
af mere pålidelige vegetations-atmosfære modeller.
(6) Der er et akut behov for at vide mere
om blades reaktion på forhøjet C02-indhold ved forskellige lysforhold, specielt
skyggeblades reaktion.
(7) Der er et akut behov for at vide mere
om træers reaktion på forhøjet C02-indhold under forskellige temperaturforhold. De fleste undersøgelser af temperatur vedrører forhøjet jordtemperatur,
men af lige så stor betydning er det at
kende til virkninger af samspillet mellem forhøjet C02-indhold og forøget
luft- og jordtemperatur.
Et projekt ved Arboretet har fundet et
overraskende stort synergistisk samspil
mellem forhøjet atmosfærisk C02-indhold og forhøjet luft- og jordtemperatur,
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Bruhn, 1998. Der er et klart samspil mellem temperatur-, tørke- og næringsstress.
Et andet aspekt, som kræver mere indgående studier, er samspillet mellem
forhøjet C02-indhold og lave temperaturer og frost. Specielt er fænologien af
betydning for den skandinaviske region,
hvor hyppig frost spiller en stor rolle for
vækstperiodens længde og for mulige
frostskader i periodens yderpunkter.
(8) Til slut behøver vi mere viden om,
hvordan forhøjet C02-indhold spiller
sammen med træers biokemiske maskineri. Hvordan enzymer og stofpuljer bliver påvirket. Uden en sådan viden opnår
vi aldrig en grundlæggende forståelse
af, hvordan C02 påvirker træer. Vi
behøver i særdeleshed mere viden om
reguleringen af Rubisco ved forhøjet
C02-indhold, og kulhydraters rolle i
denne regulering.
Hvis vi i de kommende år kan løse disse
forskningsopgaver, så får vi bedre
mulighed for at forudse, imødegå og
konstrukti vt udnytte virkninger af de
igangværende og kommende globale
forandringer. Vi vil bedre kunne beskytte vores skove, og vi vil bedre kunne
beskytte vores miljø gennem dyrkning
af skovene med henblik på at nedbringe
C02-indholdet. Vi vil bedre kunne levere kvalitetsprodukter til industrien.
Forhåbentlig har denne og den foregående
artikel om træers og skoves funktion ved
forhøjet atmosfærisk C02-indhold givet
forstfolk og andre interesserede et lidt
dybere indblik i træers og skoves vækstmuligheder ved fremtidens forhøjede
atmosfæriske C02-indhold - et indhold
som om mindre end hundrede år forventes
at være fordoblet i forhold til de nuværende 370 ppm C02. Aldrig før i historien har
en vækstfaktor ændret sig så hastigt, kun
betinget af menneskets aktivitet.
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Ikke-strukturelle kuLhydrater: Stivelse,

Sink: Aftager/Forbrugssted

sukkerarter

Inducere: Fremkalde

SLA: Specific Leaf Area, cm 2 g-l/Specifikt bladareal

IPCC: International Panel for Climatic

Source: KildelProduktionssted

Change

Stomata: Spalteåbninger, regulerbare
KLorofyL: Lysabsorberende molekyle
KLoropLaster: Grønkorn/Fotosyntesele-

åbninger i bladene hvorigennem der
udveksles vanddamp, C02 og ilt med
omgivelserne

gerner i planteceller

Stomatas Ledningsevne: (gs), spaltens
LAl: Leaf Area IndexIBladfladeindex:
Bladareal per landareal

åbningsgrad regulerer luftarters evne til
at passere ind (C02) og ud (H20) af
plantens grønne væv

Lyskompensationspunkt: Laveste lysniveau som kan holde fotosyntese igang

Terrestrisk: Landbaseret

Mitokondrier: Respirationslegemer

TiLbagekobLing: Virkning af en proces
tilbage på nogle af de foregående processer (feed-back)

planteceller

Mycorrhiza:

Svampe der omslutter
trærødder og forøger træernes optag af
vand og næringsstoffer. Til gengæld får
svampene tilført kulhydrater fra træerne

Transpiration: Fordampning af vand
gennem bladenes stomata

NO.,: NO + N02 / Kvælstofilter

UV-B: Ultraviolet stråling
280-320 nm

aTC: Open Top Chamber/Cylinderformet væksthus uden tag

WUE: Water Use Efficiency: C02-optag
i forhold til transpireret vand

6

ppm: Parts per million 00- dele)
Respiration: Forbrænding af kulhydrater frembragt ved fotosyntese for at producere energi. Under respirationen optages ilt, og der udskilles C02

Rubisco: Enzym i planteceller der kan
binde C02

Signifikant: (Statistisk) sikker
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spektret

Økosystem : Et samfund af planter og dyr
samt deres ydre omgivelser (jord, vand
og klima) på et bestemt område - f. eks.
en skov
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