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Momenteel stoot de mensheid per jaar zo'n 9 Gt (dat is 9.000.000.000.000 kg)koolstof in de vorm van CO2 uit, wat zeer algemeen gezien wordt als devoornaamste oorzaak van het versterkte broeikase�et. Gelukkig blijft maarongeveer de helft van de CO2-uitstoot in de atmosfeer ahter. Wat gebeurter met de andere helft? Om voorspellingen te doen over toekomstige kli-maatveranderingen is het nuttig om hier meer over te weten te komen. Mededaarom is het van belang te begrijpen, hoe de globale koolstofhuishoudingwerkt.In de koolstofhuishouding spelen de oeanen een belangrijke rol. De oea-nen nemen een aanzienlijk deel van het door mensen uitgestoten CO2 op(waarshijnlijk ruim 2 Gt per jaar) en verder vormen de oeanen een zeer grootkoolstofreservoir. In de pre��ndustri�ele tijd (dus voordat de mens aanzienlijkehoeveelheden CO2 uitstootte) bevatte de atmosfeer zo'n 600 Gt koolstof, ter-wijl de oeanen maar liefst 40000 Gt koolstof bevatten! De koolstof is nietgelijkmatig over de oeaan verdeeld: de onentratie van dit element is hogerin de diepzee dan aan het oeaanoppervlak. Als de koolstofonentratie aanhet oeaanoppervlak hetzelfde zou zijn als in de diepzee, dan zou er een even-wiht ontstaan, waarbij de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zo'n 2 tot 3 maalzo groot zou zijn als nu het geval is. De proessen, die voor dit vershil inkoolstof-onentratie tussen de bovenlaag van de oeaan en de diepzee zorgen,worden `arbon pumps' (koolstofpompen) genoemd naar analogie van de `ionpumps', die ervoor zorgen, dat er een vershil in iononentratie aan weerszi-jden van een elmembraan bestaat. Er worden vershillende koolstofpompenondersheiden, waarvan de fysishe en de organishe koolstofpomp op geolo-gish korte tijdshalen (tot duizenden jaren) de belangrijkste zijn.De fysishe koolstofpomp dankt zijn werking aan het feit, dat CO2 beteroplost in koud dan in warm water en dat er in polaire streken koud water vanhet oeaanoppervlak naar de diepzee zinkt. Dit relatief koolstofrijke koude wa-ter verspreidt zih over de bodem van de oeaan, wat tot gevolg heeft, dat degemiddelde onentratie koolstof in de diepzee hoger is dan aan het oeaanop-pervlak. De fysishe koolstofpomp is een relatief eenvoudig proes, dat al vrijgoed begrepen wordt. Een ander proes, de zogeheten organishe koolstof-pomp, is daarentegen veel omplexer en veel aspeten van deze koolstofpompzijn nog niet onderzoht. Daarom vormt juist de organishe koolstofpomp hetvoornaamste aandahtspunt van dit proefshrift.De organishe koolstofpomp wordt veroorzaakt door de groei van phyto-plankton. Deze organismen hebben onder meer nutri�enten (voedingssto�enzoals stikstof en fosfor) en liht nodig. Omdat de hoeveelheid liht afneemtmet de diepte, groeit phytoplankton alleen in de bovenste 100 meter van deoeaan. In deze bovenste laag (de eufotishe zone) zijn de nutri�enten op de1



meeste plaatsen bijna helemaal uitgeput als gevolg van de phytoplanktongroei.Hoewel phytoplankton alleen in de eufotishe zone kan groeien, is dit niet deenige laag in de oeaan waar zih leven bevindt, omdat er ontinu organishmateriaal (resten van phytoplankton en van organismen, die phytoplanktoneten, et.) naar de diepte zinkt, wat weer als voedsel dient voor organis-men in de diepzee. Deze organismen (onder anderen bateri�en) breken hetzinkende organishe materiaal weer af, waarbij koolstof en nutri�enten in hetwater vrijkomen. Dit leidt ertoe, dat koolstof en nutri�enten in de diepzee inhogere onentraties aanwezig zijn dan aan het oeaanoppervlak. Door verti-ale menging worden in het water opgeloste koolstof en nutri�enten weer naarhet oppervlak getransporteerd. Er is evenwiht, als het neerwaartse transportvan koolstof en nutri�enten in zinkend organish materiaal even groot is alshet opwaartse transport van in het water opgeloste nutri�enten en koolstof. InFiguur 1 (en op de omslag) van dit proefshrift staan al deze proessen in devorm van een tekening weergegeven. Wat bepaalt nu de sterkte van de organ-ishe koolstofpomp? Wat is de invloed van biologishe proessen? En wat isde rol van transport door allerlei oeaanstromingen? Dit zijn de belangrijkstevragen, waar ik mij mee beziggehouden heb.De sterkte van de organishe koolstofpomp wordt voor een belangrijk deelbepaald door de verhouding koolstof/nutri�enten in het uitzinkende organishemateriaal. Hoe hoger deze verhouding, des te meer koolstof er door zinkendorganish materiaal naar de diepzee gebraht wordt en des te groter het ver-shil in koolstofonentratie tussen diepzee en oeaanoppervlak is. In eersteinstantie is men er bij de bestudering van de organishe koolstofpomp meestalvanuit gegaan, dat de koolstof/nutri�ent-verhouding in plankton onstant is.Uit laboratoriumexperimenten is daarentegen bekend, dat deze verhoudingsterk afhangt van de omstandigheden, waaronder plankton groeit. Zo nemenphytoplanktonellen, die onder hoge nutri�ent-onentraties leven, veel meernutri�ent op dan phytoplanktonellen, die onder lagere nutri�ent-onentratiesgroeien. De `extra' opname wordt voor een groot deel als reserve opgesla-gen in aparte ompartimenten in de el, die vauolen heten. Door deze re-serve hebben planktonellen, die onder hoge nutri�ent-onentraties groeien, inhet algemeen een erg lage koolstof/nutri�ent-verhouding. Ook is het al vaakwaargenomen, dat phytoplankton, dat onder een hoge lihtintensiteit groeit,een hogere koolstof/nutri�ent-verhouding heeft dan phytoplankton, dat ondereen lage lihtintensiteit gekweekt wordt. Omdat er op de shaal van de heleaarde of van een oeaan geen experimenten gedaan kunnen worden, heb ikomputermodellen gebruikt om de invloed van deze proessen op de globaleorganishe koolstofpomp te onderzoeken.De Dynamishe Energie Budget (DEB) theorie leent zih uitermate goed2



voor het modelleren van de koolstof/nutri�ent-verhouding van plankton en an-dere organismen, aangezien de hoeksteen van de DEB theorie de verdeling vanelk levend organisme in strutuur en een of meerdere reserves is. In het op DEBgebaseerde omputermodel voor de groei en afbraak van phytoplankton, datik gebruikt heb, zijn zowel een koolstof- als een nutri�ent-reserve opgenomen;de koolstof/nutri�ent-verhouding wordt bepaald door de hoeveelheden van elkvan deze omponenten. Met behulp van dit model heb ik gekeken naar deinvloed van fysishe omgevingsfatoren in de oeaan op de koolstof/nutri�ent-verhouding in phytoplankton en de organishe koolstofpomp.Het onderzoek heeft een aantal inzihten met betrekking tot de werkingvan de organishe koolstofpomp opgeleverd. Allereerst over de invloed van hetklimaat: volgens het planktonmodel neemt de koolstof/nutri�ent-verhouding afin een warmer klimaat (Hoofdstuk 3 en 4). Dit zou kunnen betekenen, dat deorganishe koolstofpomp zwakker zal worden, als het warmer wordt op aarde.Ook zou dit e�et een mogelijke (gedeeltelijke) verklaring kunnen zijn voorhet feit, dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer tijdens ijstijden veel lager isdan tijdens andere periodes. Verder lijkt vertiale menging een liht negatiefe�et op de organishe koolstofpomp te hebben (Hoofdstuk 6). Simulaties methet DEB-model gekoppeld aan een stromingsmodel laten zien, dat de mengingnutri�enten en koolstof uit de diepte naar het oppervlak brengt, wat tot extraplanktongroei leidt. Door uitzinking van organish materiaal worden koolstofen nutri�enten vervolgens weer naar de diepzee gebraht. Uiteindelijk zinkt eriets minder koolstof naar de diepzee dan er omhooggebraht wordt, omdat dekoolstof/nutri�ent-verhouding van het plankton afneemt.Om modellen voor de organishe koolstofpomp te toetsen worden vaaksatelliet-waarnemingen van hlorophyll gebruikt. Chlorophyll is de stof, diedoor planten (waaronder phytoplankton) gebruikt wordt om energie uit lihtbinnen te halen en die aan planten een groene kleur geeft. Vanuit een satel-liet kan waargenomen worden hoe groen het oeaanoppervlak is en daaruitkan weer afgeleid worden hoe hoog de onentratie hlorophyll in het water is.Normaal gesproken wordt aangenomen, dat die hlorophyll-onentratie eengoede maat is voor de onentratie phytoplankton aan het oeaanoppervlak.Deze onentratie kan vervolgens weer vergeleken worden met door een modelgesimuleerde phytoplanktononentraties. Zelf heb ik satelliet-waarnemingenvan hlorophyll in het Mozambique Kanaal geanalyseerd (Hoofdstuk 7), waar-bij ik in eerste instantie uitging van de gebruikelijke interpretatie `hloro-phyll=phytoplankton'. Bij nadere analyse van de waarnemingen bleek ehter,dat de variaties in hlorophyll-onentraties waarshijnlijk voor een groter deelveroorzaakt worden door vershillen in de hoeveelheid hlorophyll per phyto-planktonel dan door variaties in de hoeveelheid phytoplankton. Dit sug-3



gereert, dat satelliet-waarnemingen van hlorophyll in sommige gebieden opeen totaal andere manier ge��nterpreteerd moeten worden dan tot nu toe ge-bruikelijk is. Voor welke gebieden op de Aarde geldt dit? Vanwege de waarde,die geheht wordt aan satelliet-waarnemingen voor de validatie van modellen,is beantwoording van deze vraag naar mijn idee van groot belang. Daarvooris verder onderzoek noodzakelijk, waarbij niet alleen waarnemingen, maar ooksimulaties een belangrijke rol zullen moeten spelen.Naast kennis over de koolstofhuishouding op aarde heeft het onderzoek ookmeer fundamentele inzihten opgeleverd. Een daarvan heeft met de verdelingvan phytoplankton aan het oeaanoppervlak te maken. Deze verdeling is bij-zonder ongelijkmatig. Vaak is het zo, dat de planktononentratie ordes vangrootte vershilt over afstanden van enkele kilometers. Er is al lange tijd eendisussie gaande over de oorzaken van dit vershijnsel. Om hier meer inzihtin te verkrijgen heb ik in Hoofdstuk 5 de verdeling van plankton in een drie-dimensionale oeaanstroming gesimuleerd. De resultaten bleken grotendeelsbepaald te worden door de hoeveelheid liht: bij hoge lihtintensiteit warende hoogste planktononentraties te vinden in gebieden met veel menging, bijlage lihtintensiteit juist in de gebieden daar rondomheen. Verdere analyseliet zien, dat dit te maken had met een ompetitie tussen groei van planktonaan het oppervlak en neerwaarts transport van plankton naar dieper water,waar niet genoeg liht is voor groei. Tot nu toe waren de theorie�en over degezamenlijke invloed van liht, nutri�enten en menging op planktonverdelingeneen-dimensionaal, dat wil zeggen: ze beshouwden ofwel alleen de vertialeverdeling ofwel de horizontale verdeling in �e�en rihting. In Hoofdstuk 5 zijndie theorie�en in feite uitgebreid naar drie dimensies.Een ander meer fundamenteel resultaat van het onderzoek betreft het e�etvan temperatuur en liht op de koolstof/nutri�ent-verhouding van phytoplank-ton (Hoofdstuk 3). Er is al zeer veel onderzoek gedaan (zowel waarnemingenals modelstudies) naar de invloed van nutri�enten en liht op deze verhouding,maar temperatuur heeft nog bijna geen aandaht gekregen. Volgens mijn simu-laties neemt de koolstof/nutri�ent-verhouding van phytoplankton af met toen-emende temperatuur, als de lihtintensiteit laag is. Deze modelvoorspellingkomt overeen met een meting, die gedaan is aan zeewier, maar helaas is zo'nmeting nog niet uitgevoerd met phytoplankton.In dit proefshrift heb ik gepoogd vooruitgang te boeken in het begrijpenvan de invloed van zowel biologishe proessen als oeaantransporten en an-dere omgevingsfatoren (temperatuur, liht) op de organishe koolstofpomp.De voornaamste onlusie is dat deze fatoren een sterke invloed zouden kun-nen hebben op de organishe koolstofpomp via hun e�et op een biologishproes: de vorming van koolstof- en nutri�ent-reserves in phytoplankton, die4



weer de koolstof/nutri�ent-verhouding van deze organismen bepalen. Deze enalle andere onlusies zijn het resultaat van het ombineren van methodes eninzihten uit zowel de biologie als de fysia. Daarom onderstreept dit proef-shrift naar mijn inziht het grote belang van multidisiplinair onderzoek omvooruitgang te boeken in het begrip van het aardse klimaatsysteem in hetalgemeen en de koolstofhuishouding in het bijzonder.
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