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Stressede træer 
renser atmosfæren
Af Carsten R. Kjaer

 Løvfældende træer spiller en 
betydelig større rolle for fj ernel-
sen af skadelige elementer fra 
atmosfæren end hidtil antaget. 
Det har amerikanske forskere 
vist i et nyt studium off entlig-
gjort i Science.  

Th omas Karl fra Natio-
nal Center for Atmospheric 
Research i Colorado, USA og 
kolleger har studeret træernes 
optag af en klasse af kemiske 
komponenter kaldet oxygene-
rede fl ygtige organiske forbin-
delser (forkortet oVOC). Disse 
forbindelser dannes i atmosfæ-
ren ved oxygenering af fl ygtige 
organiske forbindelser (blot kal-
det VOC), der kan være udledt 
af mennesker eller stamme fra 
naturlige kilder. 

Problemet med disse oxyge-
nerede fl ygtige organiske forbin-
delser er, at de kan omdannes til 
små partikler – såkaldte aeroso-
ler – der både har indfl ydelse på 
skydannelsen, og kan være ska-
delige for mennesker at indånde. 

De amerikanske forskere har 
studeret niveauet af oVOC i 
forskellige økosystemer i USA 
og andre lande. De har fun-
det, at løvfældende træer opta-
ger disse forbindelser op til fi re 
gange hurtigere end hidtil anta-
get. Optaget var specielt hurtigt 
i tætte skove og mest tydeligt 
nær toppen af skovenes løvtag.

Forskerne stillede sig imid-
lertid ikke tilfreds med blot 
at konstatere disse fakta, men 
satte sig yderlige for at under-
søge, hvordan træerne er i stand 
til at optage så store mængder 
af disse stoff er. Her koncen-
trerede forskerne sig om pop-
pel, da denne art har den for-
del, at dets arvemasse er blevet 

korlagt. Det viste sig, at når 
de studerede popler var stres-
sede enten på grund af et fysisk 

”sår” eller fordi de blev udsat for 
andre irritationsmomenter som 
f.eks. ozon, øgede de drastisk 
deres optag af oVOC. Samti-
dig kunne forskerne konstatere 
en øget aktivitet af visse gener i 
poplerne, der tydede på forhøjet 
stofskifte. 

Forskerne vurderer, at dette 
optag af oVOC er en del af en 
større stofskiftecyklus. Planter 
kan producere forskellige stof-
fer som beskyttelse mod skade-
voldere som kemiske stoff er og 
parasitter. Hvis disse beskyttel-

sesstoff er produceres i for store 
mængder, kan de dog blive 
skadelige for planten selv. Som 
respons på et for højt niveau af 
sådanne beskyttelsesstoff er øger 
planten niveauet af forskellige 
enzymer, som omsætter stof-
ferne til mindre giftige kompo-
nenter. Forskerne kunne vise, 
at disse enzymer også eff ektivt 
kan omsætte oVOC, og der-
for er planterne i stand til at 
optage mere af disse stoff er, når 
de er stressede.

Træernes regulering af deres 
eget stofskifte som respons på 
stress, har altså den sideeff ekt, 
at der trækkes mere oVOC ud 

af atmosfæren. Computerbereg-
ninger viser, at der på globalt 
niveau trækkes omkring 36 % 
mere oVOC ud af atmosfæren 
på denne måde end man hidtil 
har antaget. 
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Ny forskning viser, at træer er endnu mere eff ektive til at rense atmosfæren for skadelige stoff er end hidtil antaget.
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