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Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om de kennis omtrent de potentiële terugkop-
pelingen tussen klimaatveranderinng en de koolstof cyclus in het Arctische
gebied te vergroten, met in het bijzonder aandacht voor het modelleren van
methaan (CH4) emissie uit drie grote bronnen in moerasgebieden met perma-
nent bevroren bodem: veengebieden, riviervlakten en dooimeren.

De studie begint met het onderzoeken van de mechanismen achter de emissie
van CH4. Factoren die deze biogeochemische processen sturen worden geanaly-
seerd (hoofdstuk 1). Deze analyse resulteert in verschillende mechanistische
verbeteringen van een moeras CH4 emissie model, PEATLAND-VU. Het model
wordt getest aan de hand van gegevens verzameld op een Siberische toendra
onderzoekslokatie; de gevoeligheid van het model wordt daarbij gekwantificeerd
(hoofdstuk 2). PEATLAND-VU wordt vervolgens opgeschaald en toegepast
op alle toendragebieden op hoge noorderbreedte. De correlaties tussen zee-
ijsbedekking, CH4, en klimaatparameters worden geanalyseerd binnen een
aantal geografische sectoren van het arctische gebied. Daarnaast wordt een
door sneeuwsmelt aangedreven afvoer- en overstromingsmodel voor drainage-
bekkens met permafrost ontworpen en getest. CH4 emissies ten gevolge van
overstromingen van de riviervlakte zijn geschat aan de hand van dit model
(hoofdstuk 4). Tenslotte wordt een stochastisch dynamisch dooimeermodel,
THAWLAKE, toegepast op vier Arctische gebieden. De evolutie van het op-
pervlak aan dooimeren langs een klimaatgradient gedurende de laatste 50 jaar
wordy gekwantificeerd; een projectie van de toekomstige trends over de komende
decennia bij verschillende toekomstige klimaatscenarios wordt gemaakt. De
gevolgen hiervan voor de toekomste broeikasgasemissies worden besproken
(hoofdstuk 5).

PEATLAND-VU is verbeterd door: 1) tovoegen van een hydrologische module;
2) toevoegen van primaire productie modules; 3) verbetering van het algoritme
voor het bevriezen van de bodem. De simulaties tonen aan dat PEATLAND-
VU zowel de jaarlijkse magnitude en seizoensvariaties van de waterspiegel,
bodemtemperatuur en CH4 flux kan simuleren. The simulations show that
PEATLAND-VU is able to capture both the annual magnitude and seasonal
variations of the water table position, soil thermal properties, and CH4 flux.
Onzekerheid in de data laat echter geen meer rigoreuze tests toe. Het gebruik
van twee methoden voor berekening van de bruto primaire productie (gross
primary production, GPP) laat zien dat hiermee de modelresultaten verbeterd
worden, al zijn de verbeteringen niet groot en de onderlinge verschillen tussen
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de algoritmen marginaal. Verdere verbeteringen moeten gezocht worden in het
modelleren van kleinschalige variabiliteit in moerassen.

Toename van CH4 emissie van Arctisch landoppervlak over de laatste decennia
is verbonden met de terugtrekking van het Arctische zee-ijs; de significantie van
de correlaties is niet gelijk verdeeld – het grootste e�ect wordt gevonden in de
randgebieden van de oostelijke Arctische ocean. Een lange termijn (2003-2013)
door data gestuurde modelsimulatie van een Noordoostelijk Siberische toendra
site bevestigt deze correlatie met zeeijsbedekking. (p=0.02). De zeeijsbedekking
is sterk gecorreleerd met luchttemperatuur, wat tevens de CH4 emissie stuurt.
De modelsimulaties omvatten niet het e�ect van het dooien van de permafrost.
Daarom kan het e�ect van de afname van zee-ijs op CH4 emissie van het land
onderschatten.

Het Malaya Kuonapka bekken in Noord-Siberië is gebruikt om het afvoer- en
inundatiemodel voor de riviervlakte te simuleren. De Nash-Sutcli�e e�ciency
coë�ciënten bedragen respectivelijk 0.81 en 0.62 voor de calibratie-periode
(1969-1973) en validatie-periode (1974-1995), wat aantoont dat het model zowel
de grootte en de tijd van de afvoer simuleert. De gesimuleerde ruimtelijke
patronen en tijdsvariaties van het inundatiepatroon zijn duidelijk. Extrapolatie
van eerdere metingen aan de riviervlakte van een Noordoost Siberische geeft
een jaarlijkse gemiddelde emissie van 3.10 Gg CH4. Verdere evaluatie van het
model kan plaatsvinden wanneer meer gegevens beschikbaar komen.

De modelsimulaties van het THAWLAKE model van de huidige dooimeer-
cycli en uitbreidingssnelheden komen overseen met de beschikbare gegevens.
Toekomstige veranderingen in luchttemperatuur en verandering van neerslag
leiden tot een significante afname van het meeroppervlak ten gevolge van
drainage van meren, wat in potentie ook de positieve terugkoppeling van
CH4 emissie uit dooimeren op het klimaatsysteem kan verminderen. Verdere
verbetering van het model kan bereikt worden door introductie van nieuwe
onderdelen in het model, zoals de waarschijnlijkheid van ondergrondse drainage,
gedeeltelijke drainage van meren en een scenario voor complete dooi van de
permafrost.


