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SAMENVATTING

De ontdekking van het ozongat boven het Antarctisch continent heeft veel fotobiologisch
onderzoek gestimuleerd naar de mogelijke effekten van toenemende UV-B (280-315 nm)
straling op organismen en ecosystemen. Sindsdien is de hoeveelheid literatuur over UVR
(280 – 400 nm) effekten substantieel toegenomen, in het bijzonder die studies die zich
bezighouden met de effekten van UVR op de fotosynthese van aquatische organismen.
Deze studies laten zien dat golflengten in het UVR gebied –zowel UV-A (315-400 nm) als
UV-B-, zelfs bij natuurlijke niveau’s in het algemeen een reduktie veroorzaken in de
fotosynthesesnelheid, die op zijn beurt de primaire productie van aquatische ecosystemen
zou kunnen verlagen. Bepaalde delen van de wereld maar met name de Antarctische oceaan,
zijn zeer intensief bezocht, om het netto effekt van natuurlijke UV-straling op fytoplankton
organismen te onderzoeken (Hoofdstuk 2). Een recent overzichtsartikel (Hoofdstuk 1) laat
zien wat er bekend is over de effekten van natuurlijk UVR op aquatische systemen in Patagonie.
Dit hoofdstuk benadrukt echter, dat, ook al zijn er in Patagonie een aantal substantiele
inspanningen gepleegd met betrekking tot UVR metingen op zeeniveau, vaak in relatie tot
verlaagde ozonconcentraties, er tot nog toe weinig onderzoek was gedaan naar de biologische
effekten van deze componenten uit het zonlicht op aquatische organismen.
Patagonie, de zuidelijkste regio van Zuid-Amerika, wordt gekenmerkt door een aantal
belangrijke fenomenen die het hier gepresenteerde onderzoek zeer interessant maken.
Allereerst ligt Patagonie relatief dicht bij het Antarctische continent waardoor het zo nu en
dan wordt blootgesteld aan verhoogde UV-B niveau’s, bovenop de natuurlijke UVR en PAR.
Ten tweede is berekend uit remote sensing en incidentele beschrijvende onderzoeken dat de
Argentijnse continentale shelf zeer productief is en hierdoor in staat is een hoge biomassa
van consumenten, inclusief vis en invertebraten te onderhouden, die al dan niet ook commercieel
interessant zijn. Met andere woorden, wanneer UVR de primaire productie negatief zou
beinvloeden, zou het uiteindelijk effekt ook doorwerken op de hogere trofische niveaus van
het voedselweb.
Op basis van de beschikbare achtergrondinformatie heeft het hier gepresenteerde
promotieonderzoek een evaluatie gemaakt van de effekten van UVR op de aquatische primaire
productie van Patagonische systemen, waarvoor drie onderzoekslocaties zijn geselecteerd
aan de Atlantische kust – Bahía Engaño, Bahía Nueva and Bahía Camarones / Bahía
Bustamante. Ook werden drie meren in het Andes-gebergte onderzocht. UVR effekten op
primaire produktie werd onderzocht met verschillende methoden/benaderingen (beschreven
in Hoofdstuk 2) inclusief korte- en lange-termijn studies, onder in situ en gesimuleerde in
situ omstandigheden.
Allereerst heeft het onderzoek aangetoond dat UVR de fytoplankton gemeenschappen van
Patagnie negatief beinvloedt, zoals dit naar voren kwam tijdens een lange-termijn studie (1
jaar), uitgevoerd in Bahía Engaño. Deze jaar-serie was ontworpen om de verschillende
effekten van UVR onder variabele omstandigheden van UVR en soortensamenstelling te
ontrafelen (Hoofdstuk 3). Het onderzoek onderscheidde drie algemene condities in fytoplankton
dynamiek door het jaar heen, te weten pre-bloei condities (einde zomer-najaar), bloei condities
(winter/vroege voorjaar), en tenslotte post-bloei condities tijdens het late voorjaar en de
zomer. Kleine cellen karakteriseerden de pre- en post-bloei gemeenschappen, die een relatief
hoge fotosynthese-inhibitie tentoonspreidden. Tijdens de bloeiperiode, die werd
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gekarakteriseerd door microplanktonische diatomeeen, was de fotoinhibitie laag. Deze
gemeenschap was echter gevoeliger voor UVR, wanneer inhibitie werd berekend met behulp
van weegfuncties. Het onderzoek benadrukte ook het belang van de wind, die in dit gebied
sterk conditionerend werkt op de ontwikkeling van de winterbloei.
Nadat de seizoenstrends waren onderzocht (Hoofdstuk 3), werden gedetailleerde
experimenten gedaan om de effekten van UVR op verschillende parameters en processen
te onderzoeken. Experimenten uitgevoerd in Bahía Nueva en Bahía Camarones lieten zien
dat fotosynthese versus irradiantie relaties (P vs. E) gedurende de onderzoeksperiode zeer
variabel waren (Hoofdstuk 4).  Pmax liet een trend zien met hoge waarden in de late zomer tot
in de herfst (i.e., pre-bloei), en relatief lage waarden tijdens de laat-voorjaar en vroege
zomer perioden (i.e., post-bloei). Echter, Ek liet niet een duidelijke trend zien.  UVR blootstelling
zorgde voor significante afnames in Pmax waarden tijdens de pre-bloei periode maar niet
tijdens de post-bloei periode, en UVR had alleen incidenteel een significant effekt op Ek.  De
seizoensafhankelijke invloeden op P vs. E parameters lijkt voor een groot deel beinvloed door
de nutrienten-status van de cellen alsmede de taxonomische samenstelling van de
gemeenschappen, waarvan de laatste weer kan worden geassocieerd met condities van
stratificatie (e.g. windsnelheid/duur).
Om de kapaciteit van fytoplankton cellen om negatieve gevolgen van UVR te kunnen
minimaliseren te onderzoeken, werden experimenten uitgevoerd met zeewater, verzameld in
Bahía Engaño, Bahía Nueva en Bahía Camarones. Het onderzoek was gericht op een
vergelijking van lange-termijn aanpassing van verschillende natuurlijke fytoplankton
gemeenschappen aan zonlicht (Hoofdstuk 5). Bovendien waren deze experimenten ontworpen
om de gecombineerde effekten van UVR en nutrienten-toevoeging op fytoplankton-groei en
–samenstelling te kunnen onderzoeken. De resultaten gaven allereerst aan dat de
groeisnelheden positief werden beinvloed door nutrienten-additie, waarmee omstandigheden
van nutrienten-limitatie (i.e., post-bloei) kon worden aangetoond in
fytoplanktongemeenschappen in Patagonia.  De effekten van UVR varieerden tussen
gemeenschappen, maar in het algemeen was er een trend zichtbaar van een verschuiving in
diatomeeen samenstelling ten behoeve van meer resistente  soorten die echter verschillend
was tussen de drie geteste locaties.
Omdat het DNA molecuul een andere essentiele target is van UVR, werden verschillende
onderzoeken uitgevoerd, om gelijktijdig het effekt van UVR geinduceerde DNA schade en
fotosynthese-inhibitie te onderzoeken (Hoofdstuk 6).  De resultaten gaven aan dat bij in situ
studies met mariene fytoplanktongemeenschappen UVR een significant effekt had op zowel
het DNA als op de fotosynthese in het oppervlak, maar dat deze negatieve effekten snel
uitdoofden met de diepte in de waterkolom. Dit onderzoek toonde aan dat het effekt van
celgrootte op UV gevoeligheid zeer sterk wordt bepaald door de onderzochte parameter:
terwijl kleine cellen zeer gevoelig lijken voor DNA schade, zijn grote cellen juist gevoeliger
voor UVR-gerelateerde inhibitie van de fotosynthese.
Tenslotte toonden fytoplanktongemeenschappen uit drie Andes-meertjes met een variabele
concentratie opgelost organisch materiaal (DOM) een zeer uiteenlopende UVR-respons,
met betrekking tot DNA schade en remming van de fotosynthese. Dit onderzoek leidde tot
de conclusie dat verschillen in de licht-historie van de cellen van groot belang zijn, omdat in
het algemeen gemeenschappen uit “UV ondoorlatende” meren UVR-gevoeliger waren (met
name wat betreft DNA schade) dan die van “UV doorlatende” meren (Hoofdstuk 7). Het
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onderzoek toonde met name aan dat de “bescherming” door grote hoeveelheden DOM (als
implicatie voor een snelle uitdoving van zonlicht) niet altijd even gunstig is, omdat hierdoor de
UVR gevoeligheid van organismen erg wordt versterkt.
De conclusie van het hier gepresenteerde promotieonderzoek is dat natuurlijke
fytoplanktongemeenschappen van Patagonie een zeer gevarieerde UVR respons laten zien,
die afhangt van een veelheid aan factoren, zoals het onderwater lichtveld,  soortensamenstelling
en gemiddelde celgrootte, nutrienten-beschikbaarheid een de licht-historie van de organismen.
Dit promotieonderzoek is verre van kompleet met betrekking tot het geven van een overall
beeld van UVR effekten op fytoplankton uit Patagonie. Het opent nieuwe sleutelvragen
gerelateerd aan het belang van wind-mixing en de diepte van de gemengde laag in het
conditioneren van de turn-over tijd van fytoplankton cellen en hoe dit de productie van
Patagonische wateren zou kunnen beinvloeden. Tenslotte, omdat  P versus E parameters
duidelijk door UVR werden beinvloed, zullen modellen en het afleiden van algoritmes voor
remote sensing (tenminste geldend voor de regio Patagonie) in de toekomst rekening moeten
houden met UVR effekten, om hiermee een betere schatting van koolstof-fluxen te kunnen
maken.




