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Nederlandse samenvatting 

Het internationale panel voor klimaatverandering (IPCC) voorspelt dat de gemiddelde 

temperatuur zal stijgen op aarde. De Arctische en Antarctische gebieden zullen 

waarschijnlijk met de hoogste opwarming te maken krijgen. Omdat de gemiddelde 

zomer temperatuur in die gebieden rond het vriespunt liggen kan een gemiddelde 

temperatuur stijging, grote effecten hebben op temperatuur drempels van organismen 

en processen. In het Arctisch gebied heeft veel klimaatonderzoek plaatsgevonden, 

omdat hier veel mensen afhankelijk zijn van het gebied, alsook vanwege de 

uitgebreide veen gebieden waar veel koolstof ligt opgeslagen. Op het Antarctisch 

schiereiland vindt veel minder klimaat onderzoek plaats terwijl dit juist een van de 

snelst opwarmende gebieden ter wereld is. Als we de effecten van klimaatverandering 

op organismen en processen willen begrijpen zullen we dit op verschillende plaatsen 

op aarde moeten onderzoeken. 

De terrestrische ecosystemen op Antarctica zijn onderhevig aan een van de meest 

extreme klimaten ter wereld. Omdat Antarctica het hoogste, koudste en winderigste 

continent op aarde is, zijn er sterke limieten voor organismen om te overleven. Water 

is alleen beschikbaar gedurende korte perioden in de zomer maanden wanneer sneeuw 

en ijs velden deels smelten. Water is dan ook de meest limiterende factor voor leven 

op Antarctica. Al deze extreme klimaatsfactoren hebben er voor gezorgd dat de plant 

en bodem arthropod gemeenschappen minder divers zijn dan op lagere breedtegraden. 

Als de temperatuur gedurende de zomer hoger wordt kan dit een groot effect hebben 

op de groei en ontwikkeling van planten, insecten en ecosysteem processen. Dit 

maakt dat Antarctische ecosystemen ideaal zijn voor het bestuderen van de effecten 

van klimaat verandering op ecosystemen. 

Tijdens de australe zomer van 2003/04 zijn er Open Top Kamers (OTC’s) geplaatst in 

verschillende kust gemeenschappen over een klimaat gradiënt: op de Falkland Islands 

een struik heide en een gras gedomineerde gemeenschap werden gekozen, op Signy 

Island en Anchorage Island, een mos en korstmos gedomineerde gemeenschap. 

Binnen deze gemeenschappen heb ik onderzocht hoe bodem arthropoden, de vegetatie 

en decompositie reageren op een toename in temperatuur door de OTC’s. Tevens heb 

ik het gebruik van externe stikstof bronnen gemeten voor deze vegetatie typen alsook 



de voedsel keus van de meest dominante springstaart en mijt in deze 

gemeenschappen. 

Stikstof is een van de meest limiterende factoren voor groei in Antarctische 

ecosystemen als er genoeg water beschikbaar is. Hoofdstuk twee beschrijft externe 

stikstof bronnen die mogelijk gebruikt worden door de vegetatie. Op de Falkand 

Islands kon ik niet bepalen of externe stikstof bronnen daadwerkelijk door de 

vegetatie gebruikt werd. Analyse van stabiele isotopen duiden erop dat de vegetatie 

gebruikt maakt van stikstof, afkomstig van vertebraten kolonies op de Signy en 

Anchorage Island.  Een aantal korstmos soorten maakten echter geen gebruik van 

deze stikstof bron en bleken dit juist weer uit neerslag te halen. 

In hoofdstuk drie van deze thesis beschrijf ik de voedsel keuze van de meest 

dominante springstaart (Collembola) op Anchorage Island. Door middel van 

voedselkeuze experimenten in het lab en stabiele isotopen metingen in het veld heb ik 

de geprefereerde voedselkeuze van de springstaart Cryptopygus antarcticus bepaald. 

Algen en korstmossen bleken de meest geprefereerde voedsel typen. 

Hoofdstuk vier beschrijft de reactie van de springstaart en mijt gemeenschappen op de 

opwarming. Na twee jaar van opwarmen was de reactie op hun aantallen klein. 

Echter, op Signy Island was er een afname in springstaarten, in de korstmos vegetatie, 

die toegeschreven kan worden aan een afname in bodem vocht, welke veroorzaakt 

was door de hogere temperatuur. De vegetatie liet eenzelfde reactie zien zoals 

beschreven in hoofdstuk vijf. In dezelfde vegetatie was er een afname in totaal 

korstmos bedekking na twee jaar van opwarmen op Signy Island. Op de Falkland 

Islands, was er ook een afname in vegetatie bedekking maar dan in de gras vegetatie. 

Gedurende de zomer van 2005 viel er minder neerslag dan gemiddeld, dit had als 

gevolg dat de vegetatie in zijn geheel afnam maar door de temperatuur verhoging in 

de OTC’s, nam de vegetatie bedekking nog meer af dan daar buiten. De 

gemeenschappen met een dichtere bedekking reageerden minder op de opwarming. 

Waarschijnlijk omdat zij het microklimaat beter kunnen bufferen tegen de ‘kleine’ 

temperatuur veranderingen die veroorzaakt werden door de OTC’s. Het is dus 

waarschijnlijk dat, de meer open vegetatie typen kwetsbaarder zijn voor ‘kleine’ 

temperatuur veranderingen. 



Hoofdstuk zes beschrijft een aantal verschillende methoden om decompositie te 

meten en hoe deze reageren op een temperatuur toename. Laboratorium studies 

toonden een sterke respons van decompositie op hogere temperaturen aan. Veld 

metingen toonden een lagere respons. Waarschijnlijk komt dit door de relatief lage 

temperatuur verhoging met de OTC’s maar misschien nog belangrijker een afname in 

bodemvocht. Decompositie zal waarschijnlijk sneller gaan als de temperatuur blijft 

stijgen in deze regio, maar dit kan alleen als het bodem water niet te sterk verminderd 

wordt door de hogere temperatuur. 

In deze thesis heb ik getracht om aan te geven wat er mogelijkerwijs gaat gebeuren 

met verschillende facetten van ecosystemen als de temperatuur blijft stijgen op de 

Falkland Islands en in de Maritime Antarctic regio. Deze studie was van korte duur, 

zeker als we de ‘langere’ levens cycli van de verschillende Antarctische organismen 

in ogenschouw nemen. De huidige verschillen tussen de drie eilanden zijn daarom 

niet veranderd gedurende deze studie. Die verschillen geven echter wel aan dat het 

mogelijk is voor verandering in de boven en ondergrondse gemeenschappen als 

klimaatverandering doorzet in de komende eeuw. In het laatste hoofdstuk heb ik 

getracht al deze vindingen bij elkaar te brengen en om zo een beeld te geven van de 

mogelijke gevolgen van klimaat verandering voor Antarctische ecosystemen. Het is 

zeer waarschijnlijk dat de besproken gemeenschappen beïnvloed gaan worden door de 

hogere temperaturen in de toekomst. De gemeenschappen met een open vegetatie 

structuur zullen het moeilijker krijgen met hogere temperaturen, hoewel dit ook 

afhangt van de neerslag en het voorkomen van extreme omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


