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Fytoplankton, oftewel algen en cyanobacteriën, staan aan de basis van de mariene
voedselketen en zijn daardoor van vergaande invloed op mariene en terrestrische
ecosystemen. Het voorkomen en de soortensamenstelling van fytoplankton wordt op
verschillende,  vaak  vergaande,  manieren  beïnvloed  door  klimaatverandering  en
andere  antropogene  processen,  die  ook  het  verdere  mariene  milieu  op  mondiale
schaal beïnvloeden. Voor een duurzaam beheer van oceanen en meren, ook onder
toenemende  bevolkingsgroei,  is  het  daarom  noodzakelijk  om  de  complexe
biochemische  wisselwerking  tussen  fytoplankton  en  deze  milieufactoren  beter  te
begrijpen. Dit proefschrift draagt bij aan deze kennisontwikkeling, door de invloed
van  verschillende  milieufactoren  op  het  voorkomen  en  de  verspreiding  van
fytoplankton  in  de  Baltische  zee  te  kwantificeren.  Satellieten  speelden  in  dit
onderzoek  een  belangrijke  rol,  omdat  zij  beknopte  informatie  over  de  water  en
fytoplankton  bloei  verstrekken vanuit de ruimte. Informatie vanuit satellieten kan
aangevuld worden met lokale observaties die boven en onder het wateroppervlakte
zijn genomen, bijvoorbeeld afkomstig van onderzoeksschepen en veerboten. In dit
proefschrift  presenteer  ik  innovatieve  methoden  die  ik  heb  ontwikkeld  om deze
verschillende gegevens te combineren en te analyseren voor verschillende tijds- en
ruimtelijke schalen.  Deze theoretische basis  was nodig om informatie  over  lange
termijn fytoplankton trends samen te stellen, zodat deze daarna gekoppeld konden
worden aan veranderende meteorologische en milieuomstandigheden. 


