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Abstract 
Er wordt de laatste decennia steeds meer aandacht besteed aan de gevolgen van de opwarming 

van de aarde. Een van de plekken waar snelle opwarming plaatsvindt, is rond en op het 

Antarctisch Schiereiland. De opwarming zorgt voor het sneller afsmelten van zee-ijs, wat weer 

gevolgen heeft voor de fytoplanktongroei. In deze scriptie wordt de vraag gesteld welke 

methode of combinatie van methoden het beste de primaire productie rond het Antarctisch 

Schiereiland weergeeft. De volgende methoden worden daarvoor kort uitgelegd: SeaWiFS, 

VGPM, CbPM, 14C en fluorescentie. De eerste drie methode vallen onder remote sensing en de 

laatste twee zijn voor in situ metingen. Studies die gebruik maken van deze methoden worden 

besproken en met elkaar vergeleken. Remote sensing geeft een duidelijk globaal beeld van 

primaire productie, maar de data is altijd gebaseerd op schattingen. In situ data is daarentegen 

preciezer, maar kan nooit op zo’n grootschalig manier een gedetailleerd beeld geven als de 

remote sensing methoden. SeaWiFS blijkt de meest gebruikte methode te zijn, maar 

vergelijkingen met in situ data levert toch wat verschillen op. CbPM blijkt het meest 

realistische beeld te geven van primaire productie, maar deze methode is maar in een studie 

getest met veldmetingen voor het Antarctisch Schiereiland. Het is dus verstandig om een 

combinatie van methoden van zowel remote sensing als in situ metingen te gebruiken over een 

langere periode om een goed beeld te krijgen van de werkelijke primaire productie rond het 

Antarctisch Schiereiland en het eventuele effect dat de opwarming van dit gebied op de 

primaire productie heeft.  
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Inleiding 
Klimaatverandering, en dan met name de opwarming van de aarde, is de laatste decennia een 

veelbesproken onderwerp geworden. De oppervlaktetemperaturen zijn wereldwijd met 

ongeveer 0,6°C toegenomen gedurende de twintigste eeuw, met de grootste toename in de 

tweede helft. De globale stijging in temperatuur is de laatste 50 jaar voornamelijk toe te 

schrijven aan de sterke toename van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het 

fenomeen klimaatverandering is echter tamelijk complex. Zo is klimaat afhankelijk van 

seizoensveranderingen. Tevens heb je te maken met geografische onregelmatigheden, 

waardoor de veranderingen op sommige plaatsten sneller verlopen dan op andere (Vaughan et 

al. (2003)).  

Waar een groot deel van de aandacht gericht is op het afnemen van het Arctische zee-ijs 

(Massom & Stammerjohn (2010); Stroeve et al. (2007)), zijn diezelfde effecten van 

klimaatverandering waarneembaar rond en op het Antarctische continent (Massom & 

Stammerjohn (2010)). Dit continent is namelijk een van de geografische onregelmatigheden uit 

het artikel van Vaughan et al. (2003) waar zich snelle opwarming voordoet. 

Wanneer er naar het Antarctisch continent als geheel wordt gekeken, is er een lichte toename 

in zee-ijs zichtbaar, maar er zijn grote regionale verschillen. Een van de gebieden waar grote 

veranderingen waargenomen worden, is langs het Antarctisch Schiereiland (Fig.1) (Massom & 

Stammerjohn (2010); Meredith & King (2005); Moreau et al. (2015); Vaughan et al. (2003)). Dit 

gebied heeft de laatste 50 jaar zelfs de meeste opwarming ondergaan van het gehele Zuidelijk 

halfrond; met een toename van bijna 3°C op de gemiddelde jaarlijkse temperatuur sinds 1951 

(Meredith & King (2005); Moreau et al. (2015)). Het gebied behoort daarmee tot een van de 

drie gebieden met ‘recent rapid regional (RRR) warming’ op aarde, zoals wordt beschreven in 

het artikel van Vaughan et al. (2003). Zo laten metingen die sinds 1979 in de Marguerite Bay 

(westelijk Antarctisch Schiereiland) zijn uitgevoerd, een afname van 40% in gemiddelde duur 

van zee-ijs bedekking zien, wat weer een groot effect heeft op fytoplanktonbiomassa in het 

kustgebied (Annet et al. (2010)). 

Zee-ijs is erg belangrijk voor de groei van fytoplankton. Zo komen er bij het smelten van het ijs 

in de lente/zomer allerlei nutriënten vrij en kan er meer zonlicht tot diep in het water komen, 

waardoor er een gunstige omgeving ontstaat voor groei, met soms immense fytoplankton 

bloeien tot gevolg (Massom & Stammerjohn (2010); Piquet et al. (2011)). De vorming en het 

afsmelten van zee-ijs is seizoensafhankelijk en zee-ijs is erg gevoelig voor veranderingen, 

waardoor het vaak gebruikt wordt als indicator voor klimaatverandering. Het smelten van zee-

ijs zorgt voor een verlaging van het zoutgehalte en de dichtheid van het zeewater, waardoor de 

waterkolom gestabiliseerd wordt en er een gelaagde kolom ontstaat. Dit proces heeft 

stratificatie en het beïnvloedt voor een groot deel primaire productie (Massom & Stammerjohn 

(2010); Piquet et al. (2011); Vernet et al. (2008)).  

In de kustgebieden van het Antarctisch Schiereiland is de dynamiek van fytoplanktongroei 

sterk gekoppeld aan de dynamiek van het zee-ijs. Zo blijkt het later afsmelten van zee-ijs 

primaire productie te verhogen, doordat stratificatie wordt vergroot in de daaropvolgende 

zomer. Dit kustgebied kan daardoor een verhoogde gevoeligheid hebben voor veranderingen 
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in zee-ijs dynamiek, en daarmee ook fytoplanktongroei (Moreau et al. (2015); Smith et al. 

(2008)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende methoden om primaire productie te meten, maar om een goede 

inventarisatie te kunnen maken van eventuele veranderingen in primaire productie rond het 

Antarctisch Schiereiland door negatieve effecten van klimaatverandering, is het van belang dat 

de beste methode gebruikt wordt. In deze scriptie zal dan ook de volgende vraag beantwoord 

worden: Welke methode of combinatie van methodes geeft/geven het beste weer hoeveel de 

primaire productie rond het Antarctisch Schiereiland bedraagt?  

Om deze vraag te beantwoorden, zullen verschillende methodes worden beschreven en 

uiteindelijk met elkaar worden vergeleken aan de hand van verschillende studies in de 

discussie, waarna in de conclusie de onderzoeksvraag beantwoord zal worden.  

 

  

Fig.1. Een infrarood satellietfoto van Antarctica, met de veranderingen in 

oppervlaktetemperatuur van land en zee van 1982 tot 2004. Er is een grote toename in 

temperatuur zichtbaar in het westelijke gedeelte van het Antarctisch Schiereiland.  

Bron: http://appinsys.com/globalwarming/rs_antarcticpeninsula.htm (bezocht op 12 juni 2015) 

http://appinsys.com/globalwarming/rs_antarcticpeninsula.htm
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De Methoden 
Primaire productie is de hoeveelheid door fotosynthese gefixeerde koolstof die beschikbaar is 

voor het eerst volgende heterotrofe niveau. Ook wordt primaire productie vaak als maat 

gebruikt om milieu gerelateerde vraagstukken te beantwoorden, zoals de energie overdracht 

tussen de verschillende trofische niveaus (Behrenfeld & Falkowski (1997a)). Om primaire 

productie te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van verschillende methoden. Ten eerste zijn er 

verschillende methoden die gebruik maken van satellietbeelden, ook wel remote sensing 

genoemd. Deze methoden zijn gebaseerd op bio-optische modellen (bio-optical models). Bio-

optische modellen zijn hulpmiddelen om bijvoorbeeld de optische eigenschappen van 

fytoplankton, behorend tot een van de meest voorkomende organismen in de oceaan, te 

analyseren. De modellen die hier besproken worden, behoren tot de modellen die de bio-

optische toestand (bio-optical state) van de oceanen beschrijven en voorspellen (Steele et al. 

(2009)). Er wordt hierbij gebruik gemaakt van ‘ocean colour’; deze term beschrijft 

radiometrische metingen van satellieten in het zichtbare lichtspectrum. Met deze metingen 

kunnen vervolgens de optische eigenschappen van de oceaan berekend worden. De parameter 

die hieruit voortkomt, is de chlorofyl concentratie, [Chl], en deze parameter is een indicator 

voor fytoplankton biomassa en uiteindelijk primaire productie. Algoritmen voor ocean colour 

productiviteit streven naar de dagelijkse fytoplankton koolstoffixatie (primaire productie), 

geïntegreerd over de diepte van de eufotische zone (Zeu), als een functie van chlorofyl dat is 

gebaseerd op satellietdata (Strutton et al. (2012)). De volgende methodes vallen onder bio-

optische modellen: Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS), Vertically Generalized 

Production Model (VGPM) en een model dat gebruik maakt van de koolstof/chlorofyl a ratio 

(CbPM).  

Een andere vorm van primaire productie bepaling is in situ metingen doen in het gebied waar 

de primaire productie gemeten moet worden. Door middel van verschillende analyses, kan de 

productie van die samples bepaald worden. Hieronder vallen o.a. 14C-metingen en 

berekeningen van primaire productie op basis van fluorescentie. 

De drie methoden van remote sensing en de twee methoden voor in situ metingen zullen in dit 

gedeelte besproken worden.  

 

SeaWiFS 

Het SeaWiFS project behoort tot een van de projecten van NASA, het Earth Science Entreprise 

Program, waarmee wordt geprobeerd om vanuit de ruimte de aarde beter te kunnen begrijpen. 

Het voornaamste doel van SeaWiFS is om globale, biologische data van oceanen te verzamelen 

om zo chlorofyl productie van marien fytoplankton te kunnen kwantificeren. Dit wordt gedaan 

met behulp van een ocean colour sensor die in een baan om de aarde draait. De sensor kan elke 

48 uur elke vierkante meter oceaan bekijken, mits er geen wolken zijn. Deze methode wordt 

gebruikt om de hoeveelheid gekleurd opgelost organisch materiaal (CDOM) en fijne organisch 

materiaal (POM) in de waterkolom te berekenen. Kleine verschillen in de kleur van het water 

duiden op verschillende hoeveelheden en soorten fytoplankton. De kleur van de oceanen 

bevindt zich in het lichtspectrum dat voor de mens zichtbaar is, namelijk tussen de golflengtes 

van 400-700 nm. De kleur van het water is afhankelijk van de concentratie chlorofyl en andere 
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pigmenten die zich in dat water bevinden. Hoe groener het water, hoe hoger de concentratie 

chlorofyl en andere pigmenten in dat water. Hoe hoger de concentratie chlorofyl, hoe meer 

fytoplankton in het water aanwezig is (Website SeaWiFS1). 

Algoritmen die de chlorofyl a concentraties, [Chl a], schatten vanuit de ruimte zijn afhankelijk 

van de straling die het water verlaat of van de blauw naar groen ratio’s van de reflectie die door 

remote sensing waargenomen wordt. De blauw naar groen reflectie wordt voor elke golflengte 

apart berekend. Het algoritme dat nu standaard gebruikt wordt voor berekeningen met 

SeaWiFS data is het OC4v4 (Ocean Color 4 wavelength version 4) algoritme. Dit algoritme 

gebruikt de chlorofyl data en geeft daarmee het verband tussen reflectie en chlorofyl 

concentraties, [Chl], weer in de bovenste laag van de oceanen. Voor de Zuidelijke Oceaan geeft 

dit algoritme echter vaak een onderschatting van de werkelijke chlorofyl waarden, verkregen 

met in situ metingen (Garcia et al. (2005)).  

 

VGPM 

VGPM is een model dat netto primaire productie berekent aan de hand van chlorofyl door 

gebruik te maken van temperatuur-afhankelijke informatie, om zo de chlorofyl-specifieke 

efficiëntie van de fotosynthese te bepalen. Voor dit model is de netto primaire productie een 

functie van chlorofyl, fotosynthetische efficiëntie en de hoeveelheid licht die op dat moment 

beschikbaar is. De hoeveelheid licht die beschikbaar is, wordt berekend aan de hand van 

schattingen van de diepte van Zeu (Ocean Productivity home page2). De diepte van Zeu wordt 

brekend aan de hand van tot hoe diep 1% van de straling doordringt per oppervlakte eenheid 

van de oceaan (ΣPP). (Behrenfeld & Falkowski (1997a)) Chlorofyl data die in dit model gebruikt 

worden, zijn afkomstig van SeaWiFS of MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) (Ocean Productivity home page3). De belangrijkste parameter in het 

algoritme van VGPM is het maximale niveau van de snelheid van koolstoffixatie als dit 

biomassa-genormaliseerd is (PB
opt). Deze parameter heeft als eenheid mg C-1 u-1 of mg Chl-1 u-1. 

Ook is deze parameter deels gekoppeld aan temperatuur, maar deze koppeling aan 

oppervlaktetemperatuur van de oceaan heeft errorbars van ±100%, zoals berekend in het 

artikel van Behrenfeld & Falkowski (1997b), dus in hoeverre deze factor meespeelt, is onzeker 

(Behrenfeld & Falkowsi (1997a); Strutton et al. (2012)). PB
opt is de parameter die de meeste 

onzekerheid met zich meebrengt, maar tegelijk cruciaal is voor de VGPM methode. Verder 

worden in dit algoritme ook de fotoperiode (Dirr), dagelijkse fotosynthetisch actieve straling 

(E0), de hoeveelheid chlorofyl op de diepte van PB
opt (Copt) en de diepte van Zeu gebruikt. E0 en 

Zeu worden verkregen via NASA en Dirr kan berekend worden aan de hand van locatie en 

datum (Strutton et al. (2012)). 

 

                                                           
1
 http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/BACKGROUND/SEAWIFS_BACKGROUND .html 

2
 http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/  

3
 http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/ 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/BACKGROUND/SEAWIFS_BACKGROUND%20.html
http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/
http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/
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CbPM 

Dit model is ontwikkeld om de problemen van onzekerheid en hoge variabiliteit van de 

parameters in de algoritmen van VGPM te voorkomen (Strutton et al. (2012)). Het model is wel 

gebaseerd op het model van VGPM, maar in plaats van de [Chl] om primaire productie te 

berekenen, wordt er in dit model gebruik gemaakt van remote sensing om 

verstrooiingscoëfficiënten van deeltjes te berekenen en die te gebruiken om de koolstof 

concentratie, [C], van fytoplankton te schatten. Dit model bestaat pas sinds 2005 en is 

ontwikkeld om [Chl] te vervangen als maat voor biomassa. (Behrenfeld et al. (2005); Westberry 

et al. (2008); Ocean Productivity home page4) 

Met deze data kan de groeisnelheid van fytoplankton bepaald worden aan de hand van 

chlorofyl naar koolstof ratio’s (C:Chl). C:Chl van fytoplankton zijn tamelijk goed 

geparametreerd wat betreft veranderingen in licht en nutriënten (Strutton et al. (2012)). Op 

deze manier is netto primaire productie een product van de groeisnelheid en 

koolstofbiomassa, in plaats van de gebruikelijke efficiëntie van chlorofyl en fotosynthese. De 

diepte van Zeu wordt op dezelfde manier geschat als bij VGPM. Waar in VGPM de chlorofyldata 

gebruikt wordt van SeaWiFS of MODIS, wordt er in dit model gekozen voor een algoritme dat 

productie koppelt aan het lichtspectrum. (Ocean Productivity home page5) De chlorofyl naar 

lichtverstrooiing ratio’s lijken een optische index te geven waarmee de fysiologie van 

fytoplankton bepaald kan worden (Behrenfeld et al. (2005)). 

Recente vooruitgang in de analyse van satellite ocean color data heeft ervoor gezorgd dat de 

lichtverstrooiingsbestanddelen en absorptie in zeewater gescheiden kunnen worden, waardoor 

er tegelijkertijd schattingen gemaakt kunnen worden van de coëfficiënten van backscattering 

van deeltjes (bbp) en chlorofyl. Aangenomen wordt dat er een relatie is tussen bbp en 

fytoplanktonkoolstof, zolang de bijdrage van niet-algen deeltjes aan bbp co-varieert met de 

biomassa van fytoplankton. Bbp wordt gebruikt om de koolstofbiomassa van fytoplankton te 

schatten, C:Chl wordt vervolgens gebruikt om de groeisnelheid van fytoplankton te berekenen, 

waarna uiteindelijk netto primaire productie berekend kan worden als product van 

groeisnelheid en koolstofbiomassa (Behrenfeld et al. (2005)).  

 

14C-metingen 

Bij deze vorm van meten wordt gebruik gemaakt van een tracer, 14C, om zo de 

koolstofassimilatie van een bepaald sample te berekenen. Het gaat om opgelost anorganische 

koolstof dat gelabeld is met het 14C koolstofisotoop in zeewater dat vervolgens wordt 

opgenomen door fytoplankton. Om de hoeveelheid gelabelde koolstof die er wordt 

opgenomen te kunnen bepalen, is het van belang vooraf de natuurlijke concentratie van dat 

gelabelde koolstof in het water te meten (Microbial Life Educational Resources6). 

De experimenten die gebruik maken van deze methoden kunnen kiezen voor een korte 

incubatie (ca. 2 uur) met verschillende, constante lichtintensiteiten of een 24-uurs incubatie. 

                                                           
4
 http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/ 

5
 http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/ 

6
 http://serc.carleton.edu/microbelife/research_methods/biogeochemical/productivity.html 

http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/
http://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/
http://serc.carleton.edu/microbelife/research_methods/biogeochemical/productivity.html
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De relaties tussen fotosynthese en de verschillende lichtcondities uit deze experimenten 

kunnen vervolgens gebruikt worden om netto primaire productie te berekenen. Dit wordt 

gedaan door de fotosynthesesnelheden die overeenkomen met de verschillende lichtcondities 

te integreren over de belichtingsperiode. Hier worden vervolgens de dagelijkse kosten van 

ademhaling (cel onderhoud en groei) van afgetrokken. Wat overblijft, is de netto primaire 

productie (Behrenfeld & Falkowski (1997a)). Omdat 14C een zeer hoge gevoeligheid heeft, kan 

de methode ook gebruikt worden in oceanen met een lage productiviteit (Hama et al. (1988)). 

 

Fluorescentie 

Om een goed beeld te krijgen van de fotosynthetische capaciteit van algen is chlorofyl 

fluorescentie data nodig. Door de yield van chlorofyl fluorescentie te meten, krijgt men een 

beter beeld van veranderingen in de efficiëntie van fotochemische processen in algen. Het 

lichtspectrum van fluorescentie verschilt van het spectrum van het licht dat geabsorbeerd 

wordt. De piek van fluorescentie emissie heeft een langere golflengte dan absorptie, dus 

fluorescentie kan bepaald worden door de algen aan een vooraf bepaalde golflengte bloot te 

stellen en vervolgens de hoeveelheid licht van een langere golflengte dat wordt uitgestraald te 

meten (Maxwell & Johnson (2000)). 

Fluorescentie wordt onder andere gemeten met behulp van Pulse Amplitude Modulation 

(PAM) en omdat hier gemeten wordt aan organismen in water, wordt er gebruik gemaakt van 

een Water-PAM. Door samples bloot te stellen aan een verzadigende lichtpuls, kan de 

efficiëntie van fotosysteem II bepaald worden (McMinn et al. (2010)). Bij in vitro experimenten 

wordt het sample vaak enige tijd in het donker geplaatst om te zorgen dat de fotosystemen 

compleet ‘leeg’ zijn voordat de verzadigende lichtpuls toegediend wordt, zodat maximale 

fotosynthese bereikt kan worden. Bij in situ metingen wordt juist gekeken naar de efficiëntie 

van de fotosystemen bij de instralingsniveaus op het moment dat de samples genomen zijn, 

dus worden de samples niet vooraf in het donker geplaatst (Dau (1998); McMinn et al. (2010)). 

Om totale productiviteit van fytoplankton te berekenen met behulp van fluorescentie is ook de 

[Chl a] nodig. [Chl a] kan berekend worden aan de hand van filters en fluorimetrie, zoals ook is 

gedaan tijdens de Mariene Biologie Research Cursus, maar dat zal in deze scriptie verder niet 

uitgelegd worden. Aan de hand van berekeningen aan de fluorescentie data kan de 

elektronentransportsnelheid, ETR, berekend worden (Maxwell & Johnson (2000)). De totale 

productiviteit wordt tenslotte berekend door de ETR te vermenigvuldigen met [Chl a] 

(McMinn et al. (2005); McMinn et al. (2010)). 

In Dau (1998) wordt echter de snelheid van zuurstof evolutie door fotosysteem II gebruikt om 

bruto primaire productie te meten. De snelheid van de zuurstof evolutie wordt gemeten in mol 

O2 m
-3 u-1. Om dit te kunnen bepalen, is voor elke soort in het sample de effectieve quantum 

yield van de zuurstof evolutie nodig (Dau (1998)). 
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Productiemetingen rond het Antarctisch Schiereiland 
Over de jaren zijn er verschillende primaire productie studies in de Zuidelijke Oceaan rondom 

Antarctica uitgevoerd (Arrigo et al (2008); Moore & Abbott (2000)), waarbij sommige studies 

zich specifiek gericht hebben op het Antarctisch Schiereiland (Goldman et al. (2015); García-

Muñoz et al. (2013); Smith et al. (2001); Vernet et al. (2008)). 

De eerste studie die op basis van SeaWiFS is uitgevoerd om primaire productie te meten, is de 

studie van Arrigo et al. (2008). Zij hebben onderzoek gedaan in de gehele Zuidelijke Oceaan 

over een periode van negen jaar (1997-2006). In hun artikel vermeldden ze dat het SeaWiFS 

algoritme vaak een over-/onderschatting geeft, afhankelijk van de mate van de productie in dat 

gebied, van de werkelijke [Chl a]. Zo geeft SeaWiFS in het Antarctisch Schiereiland vaak een 

overschatting, aangezien dit een gebied met hoge productiviteit is. Zij hebben er dan ook voor 

gekozen om in situ data, verkregen via het NASA SeaBASS bio-optische data archief, te 

vergelijken met de SeaWiFS data. Deze in situ data zijn allemaal verkregen met behulp van 

fluorimetrie. In deze database bevindt de hoeveelheid chlorofyl a zich tussen 0,10 en 14,64 mg 

m-3 en primaire productie tussen 42,5 en 2466 mg C m-2 d-1, afhankelijk van het seizoen (Arrigo 

et al. (2008)). Dit geeft het volgende resultaat (Fig.2). 

 

Zoals in figuur 2A goed zichtbaar is, is dat de in situ metingen veel hogere chlorofyl data geven 

dan de SeaWiFS data. Een mogelijke oorzaak voor het grote verschil wordt door Arrigo et al. 

(2008) zelf gegeven: de meeste in situ data zijn afkomstig van meetpunten dicht langs de kust, 

waar hogere productie is, terwijl de SeaWiFS data verder van de kust afkomstig zijn. In figuur 

2B komen de in situ data en de algoritme outputs wel voor een groot deel overeen. Dat de 

range van de primaire productie die is afgeleid uit de algoritmen zo groot is, komt doordat 

Fig.2. A. Relatieve frequentie verdelingen van Chlorofyl a, zowel in situ gemeten als verkregen via 

SeaWiFS. B. Primaire productie uitgezet tegen chlorofyl a. Data zijn verkregen via primaire productie 

algoritmen en in situ metingen vanaf afzonderlijke stations in de buurt van het Antarctisch 

Schiereiland. Algoritme outputs die hier zijn gebruikt, waren beperkt tot de locaties en tijden waarvoor 

in situ data beschikbaar was.  

Bron: Arrigo, K.R. Van Dijken, G.L. & Bushinsky, S. 2008. Primary production in the Southern Ocean, 

1997-2008. Journal of Geophysical Research: Oceans (1978-2012) 113, 

http://dx.doi.org/10.1029/2007JC004551.  

 

http://dx.doi.org/10.1029/2007JC004551
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regio’s die dezelfde [Chl a] aan het oppervlak hebben toch van elkaar verschillen in zonnehoek, 

de diepte van de gemixte laag, de oppervlakte temperatuur van het water en wolkenbedekking. 

Dit zorgt voor een verschil in dagelijkse primaire productie (Arrigo et al. (2008)). 

Het grote verschil tussen de in situ data en de SeaWiFS data dat door Arrigo et al. (2008) is 

gevonden, ligt volgens hen vooral aan het feit dat de in situ samples zijn geanalyseerd met 

behulp van fluorimetrie. Zij geven als alternatief High-Performance Liquid Chromatography 

(HPLC). Met deze methode wordt de samenstelling van verschillende componenten in een 

sample vastgesteld en ook in welke hoeveelheid elk component in het sample aanwezig is. Zo 

kunnen de verschillende pigmenten geïdentificeerd worden en kan primaire productie bepaald 

worden. Samples die op deze manier geanalyseerd zijn, komen beter overeen met de primaire 

productie data die voortkomen uit de algoritmen van SeaWiFS, zo stellen zij (Arrigo et al. 

(2008)). 

De tweede studie die primaire productie onderzoekt in de gehele Zuidelijke Oceaan is de 

studie van Moore & Abbott (2000). De onderzoeksperiode loopt van oktober 1997 tot 

september 1998 en gedurende hun onderzoek maken ze gebruik van VGPM om maandelijkse 

primaire productie te schatten. Voor deze schattingen is gebruik gemaakt van oppervlakte 

[Chl], afkomstig van satellietdata, oppervlaktetemperaturen van het water en de straling die 

beschikbaar was voor fotosynthese aan het wateroppervlak. De oppervlakte [Chl] is afkomstig 

van SeaWiFS. In hun artikel vergelijken ze de data van SeaWiFS met de data afkomstig van een 

ander model, namelijk de Coastal Zone Color Scanner (CZCS) (Moore & Abbott (2000)). CZCS 

was de eerste satelliet die de primaire productie op een globale schaal kon weergeven. Het 

grootste verschil tussen CZCS en VGPM is dat CZCS spectrale demping van de straling in het 

model heeft verwerkt. Ook beperkingen in licht en nutriënten worden in het model 

meegenomen in een term van resource beperking. Licht en lichtlimitatie variëren met diepte, 

maar limitatie in nutriënten doet dat niet. Primaire productie wordt op deze manier 

vastgesteld door de term die het meest limiterend is (Strutton et al. (2012)). Deze methode is 

verder niet in de scriptie besproken, omdat Moore & Abbott (2000) uit hun onderzoek 

concluderen dat de algoritmen van SeaWiFS om [Chl] te verkrijgen beter werken dan de 

algoritmen van CZCS voor de Zuidelijke Oceaan. Er worden in het artikel geen specifieke 

waarden gegeven voor de primaire productie rond het Antarctisch Schiereiland (Moore & 

Abbott (2008)). 

De derde studie die hier besproken wordt, is de eerste die zich specifiek op primaire productie 

rond het Antarctisch Schiereiland richt. Deze studie van Smith et al. (2001) beslaat bijna een 

decennium aan onderzoek (1991-2000) en maakt gebruik van in situ sampling en SeaWiFS data. 

De samples zijn van verschillende dieptes genomen, overeenkomend met bepaalde 

percentages oppervlakte straling. Er is gesampled volgens het Palmer Long-Term Ecological 

Research (LTER) Regional Sampling Grid (Fig.3). Met fluorimetrie wordt de totale [Chl a] 

gemeten en met HPLC worden de fotosynthetische pigmenten geanalyseerd. Maandelijkse 

SeaWiFS data van de NASA Goddard Space Flight Center’s Distributed Active Archive Center 

worden gebruikt voor de relatieve hoeveelheid chlorofyl a aan het oppervlak. Wat ze onder 

andere hebben gevonden, is dat de [Chl a] van de samples die dicht bij de kust zijn genomen 

(40-60 km) drie tot tien keer hoger is dan de [Chl a] van samples die 180 tot 200 km vanaf de 

kust zijn genomen (Smith et al. (2001)). Dit komt overeen met wat Arrigo et al. (2008) 
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suggereerden als mogelijke oorzaak 

voor het grote verschil in chlorofyl 

data tussen de in situ metingen en 

SeaWiFS (Arrigo et al. (2008)). Smith 

et al. (2001) hebben echter de primaire 

productie waarden verkregen met in 

situ metingen niet kunnen vergelijken 

met SeaWiFS data zoals Arrigo et al. 

(2008) dat hebben gedaan tijdens hun 

onderzoek, aangezien de SeaWiFS 

satelliet pas gedurende de laatste drie 

jaar van hun onderzoek in een baan 

rond de aarde is gegaan (Smith et al. 

(2001)).  

De productie binnen het Palmer LTER 

samplerooster bedraagt ongeveer 100 g 

C m-2 jr-1. Gedurende het onderzoek is gebleken dat er grote verschillen in primaire productie 

zijn tussen de jaren (Smith et al. (2001)). 

Westberry et al. (2008) verklaren in hun artikel dat de cellulaire [Chl] van fytoplankton erg 

plastisch is; zo reageert de [Chl] op fotoacclimatie en andere stressoren uit de omgeving. 

Vanwege deze plasticiteit is chlorofyl een slechte indicator voor biomassa van fytoplankton, 

maar ondanks dit feit wordt het in de praktijk nog steeds gebruikt als maat voor biomassa. 

Verder stellen zij dat de koolstofbiomassa van fytoplankton een geschiktere maat is om de 

algenbiomassa te beschrijven; netto primaire productie is immers de snelheid waarmee 

koolstof omgezet wordt. (Westberry et al. (2008)) Aan de hand van laboratorium onderzoeken 

is al aangetoond dat fytoplankton hun cellulaire pigmentconcentraties veranderen, zodat ze 

overeenkomen met veranderingen in licht-, temperatuur- en nutriëntcondities. Deze reactie 

wordt gekwantificeerd door veranderingen in de chlorofyl naar koolstof biomassa ratio’s 

(Chl:C). (Behrenfeld et al. (2005)). Deze twee artikelen richten zich echter niet specifiek op het 

Antarctisch Schiereiland. Een studie die wel gebruik maakt van dit model om primaire 

productie rond het Antarctisch Schiereiland te berekenen, is het onderzoek van García-Muñoz 

et al. (2013). In situ data is verzameld van 8 tot en met 27 januari 2010 van de Drake Passage tot 

de Bransfield Strait. De [Chl a] van de samples is bepaald met fluorimetrie. Primaire productie 

is gemeten met 13C-isotoop methode. Met het CbPM van Behrenfeld et al. (2005) en Westberry 

et al. (2008) komt de primaire productie op 776 ± 481 mg C m-2 d-1 voor het Antarctisch 

Schiereiland (García-Muñoz et al. (2013)). 

De volgende studie die zich specifiek richt op primaire productie rond het Antarctisch 

Schiereiland is de studie van Goldman et al. (2015). Zij hebben onderzoek gedaan tijdens de 

zuidelijke zomer van 2012/2013. Gedurende deze zomer was er een grote fytoplanktonbloei. 

Watersamples zijn genomen op 10m diepte bij Palmer LTER-station B. Zij maken in hun 

onderzoek gebruik van gelabeld zuurstof, 18O, om bruto fotosynthese te berekenen en de 14C-

methode. [Chl a] is berekend met fluorimetrie. Uiteindelijk komen zij op een bruto 

productiesnelheid van 75 µmol C l-1 d-1. Verder hebben zij gevonden dat de grote bloei die die 

Fig. 3. Een kaart waarop de Palmer LTER Regional Grid is 

weergegeven langs de westkust van het Antarctisch Schiereiland.  

Bron: http://pal.lternet.edu/research (bezocht op 22 juni 2015) 

http://pal.lternet.edu/research
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zomer plaatsvond voor 60% verantwoordelijk was voor de bruto productie gedurende de hele 

zomer (Fig.4) (Goldman et al. (2015)).  

 

De studie van Vernet et al. (2008) is opnieuw een studie die meerdere jaren beslaat. Zij hebben 

van 1995 tot 2006 onderzoek gedaan in het westelijk gebied van het Antarctisch Schiereiland. 

Hun samplerooster is overeenkomstig met het samplerooster dat door Smith et al. (2001) is 

gebruikt. Primaire productie metingen aan de in situ samples is gedaan met de 14C methode. 

De resultaten laten een gradiënt zien waarbij er dichter bij de kust een hogere productie is, wat 

Arrigo et al. (2008) en Smith et al. (2001) ook al lieten zien. De primaire productie over deze 

twaalf jaar varieert behoorlijk: ~250 tot zelf ~1800 mg C m-2 d-1, met een gemiddelde productie 

van 744,9 mg C m-2 d-1 (Fig.5). Van deze twaalf jaar heeft 1999 de laagste productie, ongeveer 

248 mg C m-2 d-1. 2006 heeft verreweg de hoogste productie, met een gemiddelde van 1788 mg 

C m-2 d-1. Hier is wederom goed te zien dat er grote verschillen tussen jaren zitten wat betreft 

de primaire productie (Vernet et al. (2008)). 

Verder hebben zij tijdens dit onderzoek gevonden dat de primaire productie in het westelijk 

gebied van het Antarctisch Schiereiland is gerelateerd aan de dynamiek van het zee-ijs op 

verschillende manieren: locatie, intensiteit en veranderlijkheid tussen jaren (Vernet et al. 

(2008)). 

 

Fig. 4. Samenstelling en chlorofyl a voor drie taxa gedurende de zuidelijke zomer bij Palmer Station. Het 

paarse gebied zijn diatomeeën, het groene gebied zijn cryptofyten en het oranje gebied is Phaeocystis. Alle 

gebieden zijn afgeleid van afzonderlijke metingen. Chl a wordt weergegeven door de donkergroene curve. 

De error bars zijn de standaarddeviaties van duplometingen.  

Bron: Goldman, J.A.L. Kranz, S.A. Young, J.N. Tortell, P.D. Stanley, R.H.R. Bender, M.L. & Morel, F.M.M. 

2015. Gross and net primary production during the spring bloom along the Western Antarctic Peninsula. 

New Phytologist 205: 182-191 

 

 

 



14 
 

 

  

Fig. 5. De gemiddelde dagelijkse geïntegreerde primaire productie in januari 

gedurende twaalf jaar. De bars komen overeen met de standaard error. N = 43. De 

horizontale lijn geeft de berekende gemiddelde productie over de twaalf jaar weer.  

Bron: Vernet, M. Martinson, D. Iannuzzi, R. Stammerjohn, S. Kozlowski, W. Sines, 

K. Smith, R. & Garibotti, I. (2008). Primary production within the sea-ice zone west 

of the Antarctic Peninsula: I – Sea-ice, summer mixed layer, and irradiance. Deep-

Sea Research II 55:2068-2085 
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Discussie 
In de studie van García-Muñoz et al. (2013) zijn de modellen die gebruikt zijn in het artikel van 

Arrigo et al. (2008) (fytoplankton koolstofbiomassa), Behrenfeld & Falkowski (1997a) (VGPM) 

en Westberry et al. (2008) (CbPM) getest specifiek voor het westelijk Antarctisch Schiereiland 

en met elkaar vergeleken (Tabel 1).  

Model 
Arrigo et al. 

(2008) 
VGPM CbPM 

Samplegrootte (N) 
 

45 53 45 

Gemiddelde NPP ± SD 
(mg C m-3 d-1) 

1446.6 ± 501.9 684.6 ± 300.9 775.9 ± 480.8 

 

Ze concluderen dat de resultaten die verkregen zijn met het CbPM model het meest realistisch 

zijn, aangezien de waarde voor gemiddelde netto primaire productie die zij tijdens de 

zuidelijke zomer van 2010 voor dit gebied hebben berekend het meest overeenkomt met 

waarden voor primaire productie uit eerdere studies gebaseerd op in situ metingen. Verder 

stellen ze dat modellen, zoals VGPM, te simpel zijn om op mesoschaal te gebruiken. VGPM is 

wel bruikbaar in de kustgebieden waar de hoeveelheid chlorofyl a relatief hoog is (García-

Muñoz et al. (2013)). Ik ben van mening dat dit model inderdaad het beste is om te kiezen, 

aangezien er hier van de koolstofbiomassa uitgegaan wordt. Zoals al eerder gezegd is, is dat bij 

primaire productie koolstof omgezet wordt en niet chlorofyl. Dit is echter de enige studie die 

deze methode heeft gebruikt voor het Antarctisch Schiereiland. Om een echt betrouwbaar 

beeld te krijgen van deze methode zal er meer onderzoek gedaan moeten worden met deze 

methode over een periode van meerdere jaren. 

Verder stellen García-Muñoz et al. (2013) dat geen van de modellen die zij getest hebben de 

beschikbaarheid van nutriënten goed meeneemt in hun berekeningen, terwijl de concentratie 

nutriënten mede van invloed is op de primaire productie. Alleen CbPM doet een aanname over 

de hoeveelheid beschikbare nutriënten en dat is dat op globale schaal de hoeveelheid 

nutriënten aan het oppervlak afneemt met een toename in oppervlaktetemperatuur van de 

oceaan (García-Muñoz et al. (2013)). 

Hoewel de 14C assimilatie methode een veel gebruikte methode is, zijn er toch nog een aantal 

vragen over of de fotosynthese die gemeten wordt netto of bruto fotosynthese is, of iets dat er 

tussenin zit en of de radioactiviteit zelf ook invloed heeft (García-Muñoz et al. (2013)).  14C is 

een radioactief isotoop en vanwege de radioactiviteit is het gebruik van dit isotoop 

tegenwoordig in veel onderzoeken verboden. (Hama et al. (1988)) De onderzoekers Hama et al. 

(1988) hebben onderzocht of het isotoop 13C een geschikt alternatief zou kunnen zijn voor de 
14C metingen, aangezien 13C niet radioactief is. Ze hebben beide methoden op dezelfde manier 

Tabel 1. De gemiddelde primaire productie waarden en standaard deviaties voor de geteste 

modellen in mg C m
-3

 d
-1
. NPP staat voor Netto Primaire Productie.  

Bron: García-Muñoz, C. López-Urrutia, A. Lubián, L.M. García, C.M. & Hernández-León, S. 

2013. A comparison of primary production models in an area of high mesoscale variability (South 

Shetland Island, Anarctica). Journal of Sea Research 83: 30-39 
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Tabel 2. Vergelijking van de fotosynthetische snelheden bij verschillende 

lichtintensiteiten en diepten, bepaald met de 
13

C en 
14

C methoden 

Bron: Hama, T. Miyazanki, T. Ogawa, Y. Iwakuma, T. Takahashi, M. Otsuki, A. & 

Ichimura, S. 1988. Measurements of photosynthetic production of a marine 

phytoplankton population using a stable 
13

C isotope. Marine Biology 73: 31-36 

 

 

toegepast op samples die genomen zijn van verschillende dieptes en vervolgens gedurende 3 

uur geïncubeerd zijn bij verschillende lichtintensiteiten. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat 

de 13C methode inderdaad een geschikt alternatief is (Tabel 2). Bij metingen met zowel 13C als 
14C hebben ze vergelijkbare waarden verkregen. Het enige nadeel van de 13C methode is dat de 

samples een hogere verrijking van anorganisch koolstof nodig hebben in vergelijking met de 
14C methode. 

De onderzoekers zijn echter tot de conclusie gekomen dat die hoge verrijking geen significant 

effect heeft op de fotosynthese snelheid van marien fytoplankton. Dit zou wel een probleem 

kunnen zijn voor zoetwater fytoplankton, omdat zoetwater veel minder opgelost anorganisch 

koolstof bevat van zeewater. De werkmethode voor beide koolstofisotopen is hetzelfde, alleen 

nu met het voordeel dat er niet gewerkt hoeft te worden met een radioactief isotoop (Hama et 

al. (1988)). In het artikel wordt echter niet vermeld of 13C net zo gevoelig is als 14C en daarom 

ook goed gebruikt kan worden voor oceanen met lage productiviteit. Dit is tot nu toe ook de 

enige studie die echt een vergelijking maakt tussen de twee methoden. Ik denk dat het 

verstandig is om meer onderzoek te doen naar de 13C methode, omdat ik denk dat het een goed 

alternatief zou kunnen vormen voor de 14C methode als de resultaten van Hama et al. (1988) 

geverifieerd kunnen worden.  

De remote sensing technieken zijn uitermate geschikt om een globaal beeld te krijgen van 

primaire productie. Vooral SeaWiFS is een erg goede methode, doordat de verschillen tussen 

de jaren in productie hier zowel over de tijd als in de ruimte zichtbaar gemaakt kunnen 

worden. Dit is iets dat met in situ metingen nooit bereikt kan worden, zeker niet in ruige en 

afgelegen oceanen als de Zuidelijke Oceaan (Smith et al. (2001)). Er zitten echter ook enkele 

nadelen aan. Zo is het van belang dat er niet te veel bewolking is; een bewolkte lucht schermt 
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de oceaan af voor de satellieten. Vooral boven de oceaan rond Antarctica bevinden zich 

regelmatig wolken (Smith et al. (2001)). Een ander nadeel is dat de metingen altijd schattingen 

zijn. Zo is vanuit de ruimte niet zichtbaar hoe diep Zeu precies is, dat kan alleen met in situ 

metingen goed bepaald worden. Fotosynthetische activiteit vindt alleen plaats in de bovenste 

lagen van de oceaan, dus alleen daar [Chl] is meetbaar. Hier moet in bio-optische modellen 

rekening mee gehouden worden, want zowel primaire productie als chlorofyl zitten dieper dan 

satellieten kunnen kijken (Steele et al. (2009)). Smith et al. (2001) zegt in hun artikel echter dat 

voor de wateren rond Antarctica is aangetoond dat er een relatief sterke koppeling bestaat 

tussen de chlorofyl a aan het oceaanoppervlak en de chlorofyl a die geïntegreerd zit tot in de 

diepte van Zeu. Sinds de observaties van de ocean colour satelliet effectief de bovenste lagen van 

de oceaan kunnen samplen, is het signaal dat zo verkregen wordt goed gecorreleerd aan de 

chlorofyl a die geïntegreerd zit in de waterkolom. Dit is een voordeel van de Antarctische 

wateren (Smith et al. (2001)). Verder bleken de algoritmen van de verschillende remote sensing 

methoden niet direct geschikt te zijn voor gebruik in de Antarctische wateren. De Zuidelijke 

Oceaan is een van de gebieden op aarde dat onder een zogenaamd hoge concentratie 

nutriënten/lage concentratie chlorofyl gebied valt. Hierdoor is het erg moeilijk om primaire 

productie accuraat weer te geven (Strutton et al. (2012). Er zijn dus verschillen in productiviteit 

in de verschillende regio’s (Vernet et al. (2008)). Ook is het effect van temperatuur niet 

duidelijk (Strutton et al. (2012)). Zo stellen García-Muñoz et al. (2013) dat de modellen niet 

goed overeenkomen met de in situ waarden vanwege de lage temperaturen van de 

Antarctische wateren. De meeste algoritmen moeten dus aangepast worden om op de 

Zuidelijke Oceaan toegepast te kunnen worden (García-Muñoz et al. (2013)). Dat de algoritmen 

worden aangepast zodat ze in dit gebied beter toepasbaar zijn, is ook een voordeel. Zo kan er 

in de toekomst beter onderzoek gedaan worden naar primaire productie, doordat de verkregen 

waarden van de algoritmen dan beter overeen komen met in situ metingen. 

Een deel van de primaire productie zich echter ook in en onder het zee-ijs. Deze vormen van 

primaire productie zijn met satellieten nooit waar te nemen. Zo stelt McMinn et al. (2010) dat 

er op drie verschillende manieren bijgedragen wordt aan de primaire productie in mariene 

kustgebieden rond Antarctica, namelijk door zee-ijs algen, fytoplankton en algen op de bodem. 

Zo zouden zee-ijs algen een bijdrage van ongeveer 25-30% leveren op de jaarlijkse primaire 

productie in gebieden met meerjarig ijs. Het ijs dat jaarlijks de kustgebieden afsluit bevat 

ongeveer 150 mg Chl a m-2. Deze massa zit voornamelijk in de onderste 20cm van de ijslaag. De 

productie van deze algen varieert tussen de 1,272 en 35,376 mg C m-2 d-1. De primaire productie 

van bentische algen rond het Antarctisch Schiereiland zou variëren tussen 313,4 en 700,9 mg C 

m-2 d-1 (McMinn et al. (2010)), wat toch een aardig grote bijdrage zou zijn aan de totale 

productie. Deze vormen van primaire productie kunnen alleen verkregen worden door middel 

van in situ metingen. Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar de werkelijke 

bijdrage van zee-ijs algen en bentische algen, waardoor hun aandeel nog steeds betwistbaar is 

(McMinn et al. (2010)).  

Het onderzoek dat Arrigo et al. (2008) van 1997 tot 2006 hebben uitgevoerd, laat zien dat in 

die periode het oppervlak van open water in de Zuidelijke Oceaan van jaar tot jaar enigszins 

verschilde. Met een verschil in open water oppervlak, verschilt ook de primaire productie. De 

studies van Smith et al. (2001) en Vernet et al. (2008) laten ook verschillen in productie zien 

tussen de jaren die ze gemeten hebben. Vaak zijn die verschillen in primaire productie 
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afhankelijk van de hoeveelheid zee-ijs dat zich het jaar ervoor gevormd heeft. Ik ben dan ook 

van mening dat onderzoeken aan primaire productie die maar een jaar bestrijken, zoals het 

onderzoek van Goldman et al. (2015), geen goed beeld geven van de werkelijke primaire 

productie in dat gebied, omdat dat van jaar op jaar kan verschillen. Goldman et al. (2015) 

hadden tijdens hun onderzoeksperiode te maken met een enorme bloei, wat zorgt voor een erg 

hoge primaire productie. Om echt een goed beeld te krijgen van de primaire productie in een 

bepaald gebied, is het beter om een onderzoek te doen dat meerdere jaren bestrijkt.  

Verder zijn alle studies die hier besproken zijn, allen in een ander gebied of gedurende een 

andere periode uitgevoerd, waardoor onderlinge vergelijking van werkelijke primaire productie 

niet mogelijk is. Dit heeft als gevolg dat er op deze manier niet bekeken kan worden welke 

methode het meest realistische beeld geeft van de primaire productie rond het Antarctisch 

Schiereiland. Dat vind ik wel teleurstellend, aangezien een goede inventarisatie van de 

primaire productie rond het Antarctisch Schiereiland nodig is als de opwarming in dit gebied 

nog verder doorzet. De effecten van deze opwarming over een lange termijn zijn nog niet goed 

onderzocht. Daarom denk ik dat het van belang is dat er hier meer naar gekeken wordt en dat 

de methodes onderling ook over een lange periode met elkaar vergeleken worden voor de 

beste resultaten.  

Conclusie 
Remote sensing is erg handig om een goed beeld te krijgen van de primaire productie in een 

gebied en over een langere periode, echter blijft het hier vaak bij schattingen. Een beter beeld 

wordt verkregen met in situ metingen, maar die kunnen nooit zo uitgebreid zijn als het beeld 

dat met remote sensing gecreëerd wordt. SeaWiFS wordt in veel studies gebruikt om [Chl a] 

aan het oppervlak te bepalen, maar wordt die data vergeleken met in situ data, dan komen de 

gegevens toch niet altijd even goed overeen. Verder kan de primaire productie onder en in het 

ijs niet berekend worden met remote sensing, terwijl er gedacht wordt dat de productie die 

daar plaatsvindt toch voor een aanzienlijk deel zal meetellen in de totale productie. 

Om echt een goed beeld te kunnen krijgen van de primaire productie rond het Antarctisch 

Schiereiland zou het verstandig zijn om een combinatie van methoden te gebruiken. SeaWiFS 

en CbPM lijken mij allebei goede methoden om te gebruiken in combinatie met in situ 

metingen. Uit het onderzoek van Arrigo et al. (2008) is gebleken dat in situ samples die 

geanalyseerd zijn met HPLC in plaats van fluorescentie beter overeenkomen met de data 

verkregen van SeaWiFS. Deze analysemethode, samen met 14C-methode, zou daardoor voor 

mij de voorkeur hebben als gebruik wordt gemaakt van SeaWiFS.  

Verder vind ik dat er erg weinig langdurige onderzoeken aan primaire productie rond het 

Antarctisch Schiereiland zijn gedaan. Ik denk dat het raadzaam is om meer onderzoeken over 

een periode van ~10 jaar uit te voeren, met bijvoorbeeld het gebruik van CbPM, zodat een beter 

beeld verkregen kan worden van de primaire productie en de verschillen in productie tussen 

jaren. Pas als er over een lange periode onderzoek is gedaan, kan er echt wat gezegd worden 

over de gevolgen van de opwarming van het Antarctisch Schiereiland op de primaire 

productie.   
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