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Abstract 
Er is een duidelijke trend in de afname van zee-ijs in het arctische gebied. Het zee-ijs is met maar liefst met 11,2% 
per decennium afgenomen sinds 1979, resulterend in de laagst gemeten ijsbedekking van 4.3 miljoen km2 in de 
zomer van 2007. De opwarming van het arctische gebied, de migratie van zee-ijs uit het arctische gebied en het 
albedo effect zijn samen met de toename van warm water uit de omliggende wateren de voornaamste redenen van 
de afname in dikte en oppervlakte van het zee-ijs. Deze verandering in zee-ijs bedekking heeft positieve gevolgen 
voor de primaire productie in het gebied. Zo is door de toename van open water en de verlenging van het seizoen de 
productie in 2007 met bijna 23% toegenomen in vergelijking met de gemiddelde productie van de jaren 1998-2002. 
Deze toename zou in praktijk nog wel hoger kunnen uitvallen, mede door de recente ontdekking dat fytoplankton in 
sommige gevallen ook onder het dunner wordende ijs kan bloeien. Deze toename in productie en afname van zee-ijs 
lijken niet direct een ingrijpende invloed op het ecosysteem tot gevolg te hebben. Er lijkt wel een trend te ontstaan 
waardoor het ecosysteem steeds meer kantelt van het huidige onder-ijs algen/benthische systeem naar een meer 
pelagisch fytoplankton/zoöplankton systeem. Een andere bevinding is dat de arctische oceaan steeds meer CO2  uit 
de lucht op lijkt te nemen, doordat het onderverzadigde relatief zoete water steeds meer en langer in contact staat 
met de open lucht, wat een lichte negatieve feedback op de klimaatsverandering lijkt te hebben.     
 

Introductie 
De arctische oceaan is de kleinste oceaan op aarde 
en wordt gekenmerkt door zijn zee-ijs bedekking. 
Deze zee-ijs bedekking fluctueert niet alleen in 
dikte en oppervlakte tussen de seizoenen maar 
ook tussen de verschillende jaren (Polyak et al., 
2010). Dit unieke ecosysteem wordt in de lente en 
begin zomer gekenmerkt door een of meerdere 
fytoplankton bloeien (Kahru et al., 2011). In de 
lente zijn de omstandigheden ideaal voor het 
fytoplankton om te groeien. Wanneer het ijs 
verdwijnt ontstaat er namelijk een combinatie van 
gunstige omstandigheden: veel zonlicht en 
voedingstoffen, maar nog relatief weinig activiteit 
van predatoren (zoöplankton) door de lage 
watertemperatuur (Arrigo et al., 2008). Deze 
fytoplankton bloei is samen met de onder-ijs 
algen en benthische micro algen verantwoordelijk 
voor het overgrote deel van de primaire productie 
in de arctische oceaan(Horner and Schrader, 
1982). 
Het zee-ijs speelt vervult op verschillende 
manieren een rol voor de primaire productie in het 
arctische systeem, aan de ene kant belemmert het 
dikke zee-ijs de licht penetratie in de waterkolom 
maar aan de andere kant creëert het smeltende 
zee-ijs weer gunstige omstandigheden voor de 

fytoplankton groei. De arctische zee-ijs bedekking 
van tegenwoordig is echter niet meer hetzelfde als 
die van 30 jaar geleden(NSIDC 2009). De zee-ijs 
bedekking is niet alleen in oppervlakte afgenomen 
maar ook de dikte van het totale zee-ijs is 
afgenomen. De zomer bedekking loopt de 
afgelopen decennia zelfs zo snel terug dat er in de 
lente van 2007 maar liefst 3,9 miljoen vierkante 
kilometer open water was. Dit is een toename van 
23,6% ten opzichte van 5 jaar eerder in 2003, toen 
er 3,2 miljoen vierkante kilometer open water 
was(Arrigo et al., 2008). Er wordt zelfs voorspeld 
dat de arctische oceaan tegen de zomer van 2040 
al voor het eerst ijsvrij kan zijn(Holland et al., 
2006). 
Deze afname is een gevolg van verschillende 
factoren, waaronder een hogere 
omgevingstemperatuur in het arctische 
gebied(Overland, 2009) en de toename van warm 
water uit de Atlantische oceaan(Dickson et al., 
2000). 
Het dunner worden van het ijs en de kleiner 
wordende ijsbedekking hebben gevolgen voor het 
ecosysteem. Deze veranderingen lijken namelijk 
het pelagische fytoplankton/zoöplankton systeem 
positief  te beïnvloeden ten opzichte van het 
huidige dominante zee-ijs algen/bentische 
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systeem(Grebmeier et al., 2006a). De 
veranderingen in zee-ijs bedekking lijken ook een 
positieve invloed te kunnen hebben, zo lijkt er een 
lichte negatieve feedbackloop op het 
broeikaseffect te ontstaan(Bates et al., 2006). 
In dit paper wordt er daarom nagaan wat de 
precieze  

relatie is tussen het veranderen van het  zee-ijs en  
de primaire productie. Ook wordt er bekeken  
wat dit voor gevolgen met zich mee brengt voor 
het arctische ecosysteem.  
Mijn onderzoeksvraag leidt daarom als volgt: 

In hoeverre beïnvloedt de verandering in zee-ijs bedekking de primaire productie in de 
arctische oceaan, en wat heeft dit voor impact op het ecosysteem?

Hoofdstuk 1: De processen achter de 
verandering 
 
Zee-ijs bedekking 
In de arctische oceaan fluctueert het zee-ijs sterk 
door het jaar heen, met een maximale zee-ijs 
bedekking rond de maand maart en een minimale 
zee-ijs bedekking rond de maand september. Dit 
is een natuurlijk proces waarbij er tussen elk jaar 
wel wat variatie plaatsvindt. Recent is er een 
buitengewoon verschil geobserveerd tussen de 
jaren 2006 en 2007 in de minimale zomer-ijs 

bedekking. Zo was de bedekking in de maand 
september in 2007 maar liefst een kwart minder 
dan in het jaar daarvoor, en tevens de laagste 
ijsbedekking gemeten in 30 jaar(Fig1)(Arrigo et 
al., 2008). 
Dat het zee-ijs afneemt was al wel bekend, maar 
de laatste jaren neemt het sneller af dan de  
modellen voorspeld hadden.  
Daarom wordt in deze scriptie allereerst de 
veranderingen in zee-ijs oppervlak behandeld. 
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 Fig1. a) De dieptes(in meter) en de namen van de belangrijkste sectoren in de arctische oceaan.  
b) De minimale zee-ijs bedekking op 22 September 2006 waarbij het witte gedeelte zee-ijs is, het blauwe gedeelte open water en het grijze 
gedeelte land. c) de minimale zee-ijsbedekking in op 16 september 2007 en tevens de laagste ijsbedekking in 30 jaar. d) Het verschil in 
ijsbedekking in de kleur rood tussen de jaren 2006-2007. Bron : (Arrigo et al.2008)
De zee-ijs bedekking data zijn voor het eerst 
betrouwbaar vanaf 1979, dit is namelijk het jaar dat 
er voor het eerst satelliet data beschikbaar zijn van 
de totale ijsbedekking. De data voor die tijd zijn 
minder accuraat. Uit de satelliet data lijkt er 
inderdaad een duidelijke trend te zijn in de afname 
van het zee-ijs in de afgelopen dertig 
jaar(Fig2)(NSIDC). 
Uit figuur 2 is berekend dat het zee-ijs vanaf 1979 
met 11.2% per decennium is afgenomen. (Marz, 
2010) Een veelvoud aan processen heeft geleid tot 
deze afname. De temperatuur van de atmosfeer, de 
wind, de oceaanstromingen en de temperatuur van 
het zeewater speelden hierbij allemaal een rol. 
Deze afname heeft dus meerdere oorzaken, 
waarvan één van de oorzaken het broeikaseffect is 
en de daarbij gepaard gaande opwarming van de 
lucht. Ook de gebieden buiten de arctische oceaan 
beïnvloeden het smelten van het zee-ijs. Zo stroomt 
er steeds meer en warmer water vanuit de Grote 
Oceaan en de Atlantische oceaan noordwaarts het 
arctische gebied binnen.  
 
 

Wetenschappers beweren dat deze toestroom van 
warmer water voor het overgrote deel 
verantwoordelijk is voor het smelten van het zee-
ijs aan de randen (Steele et al., 2010). Ook de 
wind speelt een rol door toedoen van de Arctische 
Oscillatie. De Arctische Oscillatie is een index 
gebaseerd op de luchtdruk gemeten op 20° 
noorderbreedte. Onder bepaalde voorwaarden van 
deze index wordt de wind zo beïnvloedt dat deze 
warme wind aanvoert vanuit de kust richting het 
zee-ijs met het gevolg dat er grote stukken zee-ijs 
naar het zuiden worden afgevoerd door 
bijvoorbeeld de Fram straat, waarna het smelt in 
de Noord-Atlantische oceaan.(Rigor et al., 2002).  
 

Compositie zee-ijs 
Niet alleen de oppervlakte van het zee-ijs is 
afgenomen de laatste 30 jaar, ook de compositie 
en dikte zijn afgenomen (Perovich and Richter-
Menge, 2009). 
Zo kan er bij zee-ijs onderscheid gemaakt worden 
tussen meerjarig-ijs en eenjarig-ijs. Het dikke 
meerjarig-ijs is het afgelopen decennium steeds 
meer vervangen door het dunnere jaarlijkse 
ijs(Fig3.)(Stroeve et al., 2012) 

 
Fig2. De metingen zijn verricht in de maand september, dit is de maand waar de zee-ijs bedekking op zijn minimum zit. Bron: (NSIDC 2009)
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Fig3. Het verschil in zee-ijs compositie in de arctische oceaan gemeten in maart vanaf 1993 tot en met 2010 met de leeftijd van 1 tot 5+.  
Rood: 1 winter Oranje: 2 winters Geel 3 winters Groen 4 winters Blauw 5 of meer winters Bron: (Stroeve et al., 2012) 
 
Eenjarig-ijs is ijs dat nieuw gevormd is dat jaar en 
meerjarig-ijs is ijs dat al minimaal één 
smeltseizoen doorstaan heeft. Jaarlijks-ijs bereikt 
meestal een dikte van tussen de 0.3 en 2.0 meter 
dikte, waarbij meerjarig-ijs een dikte van 2.0 tot 
soms wel 5.0 meter kan bereiken, met ijswallen 
van soms wel 30 meter hoog(Polyak et al., 2010). 
Het jaarlijks-ijs wordt meestal gevormd 
gedurende de herfst in het open water in de buurt 
van de continentale platen en boven de 
continentale platen zelf. Daarna wordt het nog 
dunne ijs door de invloeden van wind en stroming 
in de richting van het centrale arctische bassin 
gedreven. In het arctische bassin groeit het ijs dan 
vervolgens in dikte aan via de onderkant. De 
verandering in compositie van de verhouding 
tussen jaarlijks-ijs en meerjarig-ijs heeft negatieve 
gevolgen voor de gemiddelde dikte van het zee-
ijs. Zo is de overall gemiddelde dikte van het zee-
ijs afgenomen van 2.6 meter dikte in maart 1987 
tot 2.0 meter dikte in 2007. (Maslanik et al., 
2007).	   
 

 
Het albedo-effect 
Het dunner worden van het ijs en het smelten van 
de sneeuw creëert een positieve feedbackloop op 
het smelten, dit heet het albedo-effect.Door het 
dunnere ijs en de grotere  
hoeveelheid sneeuw dat smelt wordt het 
oppervlakte albedo verlaagd. Verse sneeuw en ijs 
hebben een hoger albedo dan oude sneeuw en ijs. 
Een hoog albedo betekent dat er veel van de 
zonnestralen teruggekaatst worden en er weinig 
zonnestralen/warmte opgenomen worden, hoe 
lager het albedo wordt hoe meer warmte er dus 
wordt opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat er in 
de zomer meer warmte wordt opgenomen en in de 
winter juist minder warmte wordt opgenomen. 
Hierdoor ontstaat er in de zomer een positieve 
feedbackloop wat betreft het smelten van het zee-
ijs.  
 
Seizoen verlenging 
Het vele zee-ijs dat recent gesmolten brengt ook 
nog andere veranderingen met zich mee. Doordat 
de ijsbedekking steeds meer afneemt, wordt het 
ijsvrije seizoen namelijk ook steeds langer. Door 
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opwarming van het arctische gebied lijkt de 
temperatuur al in de maanden april/mei boven het 
nulpunt uit te komen, wat tot een vervroeging van 
het ijsvrije seizoen van wel 3 weken kan 
leiden(Fig4.) (Grebmeier et al., 2006a). 

 
Fig4. De temperatuur aan de oppervlakte gemeten in Savoongo op 
het St. Lawrence eiland over de jaren 1997-2004. De shift van 
ongeveer 3 weken is berekend voor temperaturen boven de 0 
graden °C. Bron: (Grebmeier et al., 2006a) 
 
Tussen het jaar 2006-2007 was dit ook sterk het 
geval, waar op sommige plekken het ijsvrije 
seizoen met meer dan 100 dagen werd 
verlengd(Arrigo et al., 2008). Dit was een 
combinatie van het eerder wegsmelten van het ijs 
in de lente en de later inzettende vorst in de herfst. 
Wanneer het water namelijk in de lente eerder 
ijsvrij is neemt het de hele zomer meer warmte op 
doordat het water dan in direct contact staat met 
de zon. Dit heeft tot gevolg dat het in de herfst 
dan weer langer duurt voordat het water weer 
genoeg is afgekoeld om weer dicht te vriezen.    
 
Deze eerder genoemde afname in oppervlakte en 
dikte van het zee-ijs hebben meerdere gevolgen. 
Ten eerste doordat de oppervlakte van het zee-ijs 
is afgenomen ontstaat er meer open water. In 
theorie zou dit betekenen dat er nu meer licht 
beschikbaarheid is voor fytoplankton waardoor er 
meer groei en dus primaire productie zou kunnen 
plaatsvinden. Dit, samen met het feit dat door het 
toenemen van de temperatuur en het smelten van 
het zee-ijs het groeiseizoen van het fytoplankton 
langer lijkt te worden, is genoeg reden om de 

precieze gevolgen voor de primaire productie 
onder de loep te nemen.  
 
Hoofdstuk 2: Primaire Productie 
 
De primaire productie in de arctische oceaan 
wordt gekenmerkt door de pelagische 
fytoplankton productie en door productie van 
onder-ijs algen en benthische micro algen. Licht, 
temperatuur en nutriënten zijn de limiterende 
factoren voor de primaire productie in de arctische 
oceaan. Vanwege de beperkte lichtdoordringing 
door zee-ijs, is zee-ijs bedekking de voornaamste 
beperkende factor voor primaire productie, wat tot 
gevolg heeft dat de primaire productie voor het 
grootste deel plaatsvindt in de ijsvrije zomer en 
lente(Rysgaard et al., 1999).  
 
Onder-ijs algen 
Onder-ijs algen komen voor op jaarlijks- en 
meerjarig-ijs. Deze algen groeien aan de 
onderkant van het ijs en zijn meestal actief van 
mei tot augustus.(Fig5.) . 

Fig5. Onder-ijs algen. Bron: http://antarcticsun.usap.gov 
 
Ze zijn een voedingsbron voor amphipoden en 
copepoden, die vervolgens weer als voedselbron 
kunnen dienen voor de hogere trofische 
organismen.  
Wanneer het ijs smelt zinken de overgebleven 
algen naar de bodem. Hier wordt de biomassa 
door vissen en benthische megafauna, als 
zeekomkommers of zeesterren, afgebroken 
(Boetius et al., 2013). De precieze bijdrage van 
onder-ijs algen aan de primaire productie is niet 
bekend. Volgens schattingen is het maar een 
marginale fractie van de gehele primaire productie 
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in de arctische oceaan(Pabi et al., 2008). Dit geldt 
in ieder geval voor het deel dat zomers ijsvrij is. 
In het arctische deel dat permanent met ijs bedekt 
is dragen de onder-ijs algen voor meer dan 50% 
bij aan de primaire productie maar de netto 
primaire productie in dit gebied is wel erg laag(1 
tot 25 g C m-2 year-1)(Arrigo et al., 2008). Deze 
lage productie kan worden verklaard door de lage 
beschikbaarheid van licht onder de meestal vrij 
dikke permanente zee-ijs, waardoor de onder-ijs 
algen in een zeer laag tempo kunnen groeien  
 
Fytoplankton 
Het fytoplankton wordt als belangrijkste primair 
producent gezien. Wanneer het zee-ijs in de lente 
verdwijnt ontstaat er een gunstige mix van 
omstandigheden voor het fytoplankton om te 
groeien. Door het smelten van het zee-ijs komt er 
zoet water bovenop het zoute water. Dit leidt tot 
sterke stratificatie van de waterkolom. Deze sterke 
stratificatie van de waterkolom is enorm 
belangrijk doordat het plankton hierdoor in de 
bovenste laag van de waterkolom vast komt te 
zitten. Dit samen met het toenemende zonlicht dat 
nu goed tot het water kan doordringen geeft 
fytoplankton een kans om te groeien. Meestal 20 
dagen nadat het ijs verdwenen is zit de 
fytoplankton bloei op zijn top. De grootte van de 
fytoplankton bloei kan sterk verschillen en wordt 
vooral beperkt door gebrek aan nutriënten. De 
nutriënten kunnen namelijk slecht het oppervlakte 
water bereiken doordat er door het smelten van 
het ijs een halocline ontstaat op ongeveer 50 
meter tussen het warme diepere water en het 
koudere oppervlakte water. Het fytoplankton moet 
het dus vooral doen met de nutriënten die zich in 
deze initiële bovenste waterlaag bevinden. Mede 
hierdoor kan de biomassa van een fytoplankton 
bloei sterk variëren van 1 mg Chl m-3 tot meer dan 
10 mg Chl m-3. Ook de productie en biomassa 
verschillen enorm per gebied, zo is de productie 
aan de zee-ijs randen groter dan bijvoorbeeld in 
het open water. 
In het arctische gebied kunnen er eigenlijk 
grofweg 3 hoofdtype fytoplankton bloei 
onderscheiden worden: openwater bloei, bloei 

langs de ijsranden en bloei op de continentale 
platen. Hierbij ligt de productie boven de 
continentale platen veruit het hoogst wegens, het 
hoge aantal nutriënten dat door de Grote Oceaan, 
de Atlantische Oceaan en de rivieren wordt 
aangevoerd(Grebmeier et al., 2006b)(Rudels et 
al., 1991). De productie aan de ijsranden en open 
water ligt stukken lager dan die op de continentale 
platen. De productie aan de ijsranden wordt wel 
iets hoger geschat dan die in open water doordat 
hier de stratificatie geïnduceerd wordt door het 
zoete water en niet door opwarming door de zon, 
zoals in het open water wel het geval is. Deze 
grotere productie aan de ijsranden heeft 2 
oorzaken, de eerste oorzaak is dat door het 
smelten een sterke zoet/zout stratificatie, in plaats 
van een temperatuur gebonden zwakkere 
stratificatie zoals in het open water het geval is, 
die trouwens ook meestal pas later in het seizoen 
gevormd kan worden. De tweede oorzaak is een 
verhoogde lichtdoorlaatbaarheid door het 
smeltende ijs. (Perrette et al., 2011) Overall wordt 
de netto productie van de gebieden ongeveer 
gelijk geschat, op de continentale platen is 
weliswaar veel meer productie maar het gaat hier 
maar om een relatief klein gebied. In het open 
water en langs de ijsranden echter vindt minder 
productie plaats maar gaat het hier wel om een 
veel groter gebied(Pabi et al., 2008). De totale 
gemiddelde productie van het hele arctische 
gebied tussen de jaren 1998-2002 is berekend op 
416 Tg C a−1.  
Om te kijken of de afnemende ijsbedekking 
significant invloed heeft op de primaire productie, 
wordt in deze scriptie deze data vergelijken met 
de data van het jaar met de minste ijsbedekking. 
Zoals eerder vermeld, was 2007 het jaar met de 
laagste zomer-ijs bedekking. De primaire 
productie van 2007 was 513 Tg C a−1, dit is ook 
meteen de hoogst gemeten productie tot dan toe. 
Het is maar liefst een toename van 23% op het  
gemiddelde van 1998-2002(Fig6.)(Arrigo et al., 
2008). Deze groei kan voor het  grootste deel 
verklaard worden door de toename in open 
water(30%) en door het langere 
groeiseizoen(70%). 
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Fig6. Boven: De hoeveelheid open water van 2003-2007 in miljoen 
vierkante kilometer. Onder : De hoeveelheid primaire productie in 
de arctische oceaan van 2003-2007 in biljoen gram koolstof per 
jaar, de horizontale lijn is het gemiddelde van 1998-2002.  
Bron : (Arrigo et al., 2008) 
 
Er lijkt dus een verband te bestaan tussen het 
afnemen van het zee-ijs en het toenemen van de 
primaire productie. In recent onderzoek van 
Arrigo et al., 2008 wordt dit bevestigd, deze 
onderzoekers hebben namelijk berekend dat voor 
elke miljoen km2 ijs dat smelt de productie met 
122 Tg C a−1 per jaar toeneemt. 
 
Fytoplankton groei onder het ijs 
Dit is niet het enige recente onderzoek dat deze 
trend bevestigt. In 2012 is er namelijk voor het 
eerst een ontdekking gedaan van een fytoplankton 
bloei onder het ijs. Hiervoor werd aangenomen en 
gedacht dat de ijsbedekking en de onder-ijs algen 
het belangrijke licht voor deze bloei tegen zouden 
houden. Door steeds meer onderzoek in het 
arctische gebied zijn er nu voor het eerst metingen 
van onder-ijs fytoplankton groei(Arrigo et al., 
2012). Onderzoekers vonden een fytoplankton 
bloei onder het ijs tot meer dan  100km 
verwijderd van de ijs rand. Er zijn metingen 
gedaan van een fytoplankton biomassa die tot wel 
4x zo hoog waren als die in het openwater(Fig7.). 
De piek van de biomassa lag ver onder het ijs en 
bedroeg 28.7 tot 32.5 g C m−2(Fig8a.)(Arrigo et 
al..2012)

 
 .Fig7. Links: Een normale waterkolom onder het ijs.  
Rechts : Een waterkolom onder het ijs die een hoge biomassa aan 
fytoplankton bloei bevat. Bron : http://www.arctic.noaa.gov 
 
 
Wat voor de rest opviel was dat de hoge 
fytoplanktonbiomassa zich vooral in de bovenste 
20 meter bevond. Dit is vrij dicht aan het 
oppervlak in vergelijking met de meestal wat 
dieper gelegen biomassa-piek in open 
water(Fig8b.). De grote biomassa en productie 
onder het ijs is vooral te verklaren door de 
doorschijnbaarheid van het ijs en de nutriënt 
opwelling als gevolg van de wind. Wanneer deze 
nieuwe onder-ijs fytoplankton productie wordt 
meegenomen in de algehele berekening van 
primaire productie in de arctische oceaan, wordt 
er geschat dat er in sommige gebieden tot wel 10x 
meer productie plaats kan vinden dan hiervoor 
werd gedacht. 
 
Wat is nu precies de oorzaak dat er nu wel 
fytoplankton bloei kan plaatsvinden en vroeger 
niet. De hoofdoorzaak is het steeds meer 
voorkomende en dunnere jaarlijks-ijs en de 
plassen van smeltwater die op het ijs blijven 
liggen. Het jaarlijkse ijs is aanzienlijk dunner dan 
het vroeger dominante meerjarig-ijs. Er is 
berekend dat de meertjes van zoet smeltwater die 
op het ijs blijven liggen wel tot 4x zoveel licht 
doorlaten dan wanneer het ijs bedekt is met 
sneeuw(Arrigo et al., 2012)(Fig9.). 
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Fig8.  a) Particulate Organic Carbon (mg m-3) gemeten over een 250km lang transect (1) in de Tjoektsjenzee(Chukchi Sea) in Juli.  
b) Particulate Organic Carbon (mg m-3) gemeten over  transect twee. 
c, d) Hoeveelheid nitraat gemeten in µmol L-1 over respectievelijk transect 1 en 2. Bron:(Arrigo et al., 2012) 
 
 
 
Dus wanneer het ijs dun is en een relatief hoog 
aantal zoetwater meertjes bevat ontstaat er een 
situatie, waarbij er genoeg licht de waterkolom 
onder het ijs kan bereiken. Deze situatie maakt het 
fytoplankton mogelijk om ook onder het ijs te 
groeien.     

 
Fig9. Zoetwater meren op het zee-ijs laten het licht beter door dan 
wanneer het ijs volledig bedekt is met sneeuw. 
Bron : http://www.nasa.gov 
 

 
Hoofdstuk 3: Gevolgen voor het ecosysteem  
 
In de introductie is duidelijk gemaakt dat het zee-
ijs algen/benthische systeem altijd als het 
dominante systeem binnen de arctische oceaan 
werd gezien. 
Daarom zal nu eerst wat dieper worden ingegaan 
op dit systeem en het bijhorende voedselweb om 
vervolgens de mogelijke veranderingen door de 
toenemende primaire productie te bekijken. 
De basis van het arctische systeem wordt 
gekenmerkt door de ijs-algen. De productiviteit 
wordt net als bij de fytoplankton beïnvloed door 
de beschikbaarheid van licht en nutriënten. In de 
begin van de lente is er voor het eerst genoeg licht 
voor de ijs-algen om te groeien. Niet veel later 
verschijnt het zoöplankton, bestaande uit vooral 
Amphipoda en Copepoda, die beginnen te eten en 
groeien van de ijs-algen.  
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Echter, door het koude water komt het 
zoöplankton te weinig voor en kan het te weinig 
groeien. Dit heeft tot gevolg dat in de zomer, 
wanneer het ijs smelt, de algen naar beneden 
vallen waar het als voedsel dient voor de  bodem 
fauna zoals zeekomkommers, zeesterren, garnalen 
en krabben(Grebmeier et al., 2006b). Veel grotere 
dieren leven vervolgens weer van het zoöplankton 
dat in de zomer aanwezig is. Door het koude 
water zijn er maar weinig grote vissen aanwezig. 
Zo foerageren alleen de arctische kabeljauw en 
een paar onderwater vogels op deze Amphipoda 
en Copepoda(Bradstreet, 1982). De arctische 
kabeljauw dient vervolgens weer als voedsel voor 
de nog grotere organismen als zeehonden en 
walvissen. Als top predator eet de ijsbeer weer 
vooral van de grotere vissen en de zeehonden. Er 
zitten wel kleine verschillen tussen het Arctische 
voedelweb en het sub-Arctische voedselweb. Het 
Arctische voedselweb kenmerkt zich namelijk 
vooral door de hierboven geschreven kenmerken, 
weinig vis en veel benthische in- en epifauna, en 
enkele grote zoogdieren in de hogere trofische 
levels als de baardrob en de walrus, die ook leven 
van deze weelderige bodemfauna(Marz, 2010). In 
het het subarctische voedselweb speelt 
fytoplankton bloei een grotere rol. Dit heeft als 
gevolg dat de kringloop zich iets meer in de 
epipelagische zone afspeelt. Zo bestaat dit 
systeem meer uit meso- en macroplankton. Door 
het warmere water en de grotere hoeveelheid aan 
zoöplankton komen er in dit systeem ook wat 
meer pelagische vissoorten voor. Die op de 
copepoden jagen in de bovenste delen van de 
waterkolom. Er bevinden zich ook grote mariene 
zoogdieren, zoals de Groenlandse walvis en 
verschillende soorten zeehonden in dit 
subarctische voedselweb, die via filter feeding 
dankbaar gebruik maken van de verhoogde 
productiviteit in de pelagische zone(Grebmeier et 
al., 2006b).    
Het arctische voedselweb bestaat niet uit heel veel 
trofische niveaus, en dit is een versimpelde 
weergave, maar over het algemeen is het een 

regel: hoe meer interacties hoe hoger de 
resillience, of ook wel stabiliteit van een systeem. 
Maar wat vooral een belangrijke rol speelt is in 
het arctische systeem is de timing (Bates and 
Mathis, 2009). De trofische levels zijn namelijk 
verbonden door vaste seizoensgebonden 
processen, als bijvoorbeeld temperatuur, licht en 
nutriënten beschikbaarheid. Of het langere ijsvrije 
seizoen en de kleinere zomerbedekking direct 
invloed hebben op de timing van de verschillende 
trofische niveaus is nog niet bekend. Het ziet er 
wel naar uit dat door de veranderingen in zee-ijs 
bedekking het arctische systeem steeds meer naar 
een pelagische systeem verschuift, zoals dat nu 
gezien kan worden in het Subarctische gebied. Zo 
lijkt er een trend dat de grote zoogdieren die 
vooral op de bodemfauna foerageren, als de 
walrus en de grijze walvis, iets meer naar het 
noorden trekken(Grebmeier et al., 2006a). De 
precieze reden hiervan is niet bekend maar de 
toenemende competitie met andere organisme als 
bijvoorbeeld vissen zou een reden kunnen zijn.  
 
CO2 uitwisseling 
De verhoogde productie en het afnemen van het 
ijs lijkt ook nog een positief gevolg te hebben. Zo 
lijkt het voor een deel het broeikaseffect tegen te 
gaan(Fig10.)(Bates et al., 2006). Het koude 
(vrij)zoete oppervlakte water van de arctische 
oceaan lijkt namelijk onder verzadigd wat betreft 
CO2. Dit betekent dat het water CO2 uit de lucht 
zou kunnen opnemen om zo, als het ware de CO2 

op te slaan. Onderzoek lijkt dit inderdaad te 
ondersteunen: zo is de CO2 opname van de 
arctische oceaan in de laatste 30 jaar 
verdriedubbeld van 24 Tg yr-1 tot 66 Tg yr-1 (Bates 
et al., 2006).  
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Fig10. Links : De zee-ijs bedekking van de Tjoektsjenzee en het Canadese bassin uitgezet tegen het zeewater pCO2 
Rechts: De zee-ijs bedekking van de Tjoektsjenzee en het Canadese bassin uitgezet tegen de Arctische-zee flux van CO2.  
Bron: (Bates et al., 2006) 

 
Discussie  
 
Dat de zee-ijsbedekking nog verder af gaat nemen 
lijkt wel een feit. Het is lastig te zeggen of het nu 
al echt ingrijpende veranderingen met zich mee 
brengt voor het ecosysteem. Wanneer deze trend 
inderdaad doorzet en de arctische oceaan in de 
zomer van 2040 helemaal ijsvrij is, gaat dit zeker  
ernstige consequenties met zich mee brengen. 
Waarschijnlijk worden de hogere trofische 
niveaus vooral nadelig beïnvloed. Sommige grote 
zoogdieren leven van de nu nog aanwezige rijke 
benthische fauna of hebben het zee-ijs nodig om 
te rusten, voortplanten of te jagen zoals de ijsbeer 
(Stirling and Derocher, 1993). Voor het 
zoöplankton lijkt het niet veel uit te maken dat de 
productie van de onder-ijs algen afneemt en de 
fytoplankton productie toeneemt. Het zoöplankton 
kan namelijk op beide type organismen 
foerageren(Grebmeier et al., 2006b). Wel moet er 
goed onderzoek gedaan naar de timing van de 
onder-ijs algen en de zoöplankton groei. Nu is er 
door het koude water nog weinig zoöplankton in 
de lente met het gevolg dat de onder-ijs algen  

 
weinig predatie druk ondervinden. Wanneer de 
temperatuur stijgt zou dit kunnen veranderen met 
het gevolg dat er veel minder biomassa in de lente 
en zomer naar de bodem zinkt met eventuele 
gevolgen voor de benthische infauna(Coyle and 
Pinchuk, 2002). 
Het is dus belangrijk dat er meer onderzoek wordt 
verricht naar  de gevolgen van de afnemende 
ijsbedekking, en de daarbij behorende 
toenemende productie, op de timing van de 
trofische schakels. Deze zijn namelijk in het 
Arctische systeem verbonden door vaste 
seizoensgebonden processen, als bijvoorbeeld 
temperatuur, licht en nutriënten beschikbaarheid. 
Er is in in dit paper alleen heel kort gekeken naar 
de verhoogde opname van CO2 door het arctische 
water. Alleen deze veranderende opname van CO2 

gaat hoogst waarschijnlijk ook weer gepaard 
veranderingen in de fysiologie, biochemie en 
ecologie van de arctische oceaan. Daar is in deze 
paper niet echt op ingegaan, maar moet wel als 
belangrijk beschouwd worden. Zo zal door de 
toename van koolstof in het oppervlakte water en  
het kantelen van het dominante zee-ijs algen 
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benthische systeem naar het iets meer pelagische 
fytoplankton/zoöplankton er waarschijnlijk meer 
remineralistie in de water kolom plaatsvinden en 
minder op de bodem(Bates and Mathis, 2009).  
Het is belangrijk om het arctische gebied goed te 
blijven volgen en onderzoeken. Het smeltende 
zee-ijs heeft namelijk gevolgen voor het arctische 
ecosysteem, maar het heeft ook effecten op 
grotere schaal, omdat ook het mondiale klimaat en 
weer sterk door de Arctische Oceaan wordt 
beïnvloed(Jaiser et al., 2012). 
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