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Inleiding
De afgelopen jaren zijn fytoplankton (of algen) steeds bekender geworden. Zo blijken 
fytoplankton al in menig beautyproduct verwerkt te worden en is er ook interesse vanuit de 
voedsel en energie industrie. Daarnaast zijn er ook zorgen rond de afname van fytoplankton 
in de oceanen door klimaatverandering. Eigenlijk hebben de meeste fytoplankton soorten 
continue te maken met veranderingen in hun ‘klimaat’. De omgeving waarin fytoplankton 
zich bevinden kan in zeer korte tijd drastisch veranderen door lokale en grootschalige 
fysische processen. Het onderzoek in dit proefschrift kijkt hoe fytoplankton omgaan met 
deze veranderingen. 

Fytoplankton in de open oceanen
Fytoplankton zijn micro-organismen die fotosynthetiseren, dat wil zeggen dat ze lichtenergie 
gebruiken om CO2 om te zetten in koolstof. Het resultaat van dit proces wordt ook wel 
primaire productie genoemd. Ondanks hun kleine formaat (<1 mm), zijn fytoplankton 
verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale primaire productie op aarde. Hiermee 
vormen fytoplankton niet alleen de basis voor het mariene ecosysteem, maar hebben ze ook 
een sterke invloed op de opslag van koolstof in de diepe oceaan. Grote, open gebieden in de 
Atlantische, Stille en Indische Oceaan zijn vooral belangrijk, omdat hier in totaal 80% van 
de primaire productie van de oceanen plaatsvindt. Daarbij is de soortensamenstelling van de 
fytoplankton gemeenschap zeer belangrijk. In de fytoplankton gemeenschappen in de open 
oceanen komen de prokaryote fytoplankton soorten Prochlorococcus spp. en Synechococcus 
spp. (cel grootte <1 µm) in aantal het meest voor. Een andere belangrijke fytoplankton groep 
zijn de eukaryote pico- en nanofytoplankton (celgrootte <2 µm en <10 µm, respectievelijk). 
Het succes van deze fytoplankton soorten is afhankelijk van hun reactie op hun omgeving. 

De omgeving van fytoplankton
De omgeving, oftewel de licht-, temperatuur en nutriënten condities, die fytoplankton 
ervaren in de waterkolom worden sterk beïnvloedt door stratificatie (Figuur 1). Tijdens 
stratificatie is de waterkolom opgedeeld in verschillende waterlagen. De bovenste gemengde 
waterlaag ligt meestal binnen de eufotische zone, de diepte waarboven 0.1% van het licht 
doordringt. Hierdoor is er voldoende licht beschikbaar voor fytoplankton om te groeien (het 
licht dat fytoplankton gebruiken voor fotosynthese wordt ook wel PAR genoemd). Maar in 
de bovenste gemengde waterlaag zijn er vaak weinig nutriënten beschikbaar, waardoor de 
groei van fytoplankton juist geremd wordt. Daarnaast kan de omgeving van fytoplankton in 
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de bovenste gemengde waterlaag snel veranderen. Fytoplankton worden door de bovenste 
waterlaag gemengd door wind en andere processen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een 
fytoplankton cel binnen enkele minuten ineens in een omgeving met heel hoog licht of juist 
laag licht terecht kan komen. In de dieper gelegen, onderste waterlaag zijn de condities veel 
stabieler, omdat deze waterlaag minder onder invloed staat van de wind. In de onderste 
waterlaag is het licht vaak erg laag en wordt de groei van fytoplankton daardoor geremd. 
Daarentegen zijn er meer nutriënten beschikbaar vergeleken met de bovenste gemengde 
waterlaag. De groei van fytoplankton is tijdens stratificatie het hoogst op de diepe waar zowel 
de licht- als de nutriënt condities gunstig zijn, deze diepte wordt ook wel het (diepe) chlorofyl 
maximum genoemd. In tropische en subtropische gebieden is er permanente stratificatie, 
maar in meer gematigde gebieden is stratificatie seizoensgebonden. In deze laatste gebieden 
wordt in de koudere seizoenen de waterkolom diep gemengd. Hierdoor zijn er door de gehele 
waterkolom veel nutriënten beschikbaar, maar kunnen fytoplankton ook perioden zonder 
licht ervaren wanneer ze onder de eufotische zone terecht komen. 

Figuur 1 De temperatuur, nutriënten concentratie en fytoplankton biomassa tijdens stratificatie. (a) 
Stratificatie wordt veroorzaakt door verschillen in temperatuur tussen de bovenste gemengde waterlaag en de 
onderste, dieper gelegen waterlaag. De overgang tussen beide waterlagen wordt ook wel de thermocline genoemd. 
(b) Stratificatie verhindert de inbreng van nutriënten uit de onderste waterlaag naar de bovenste gemengde waterlaag. 
Daardoor zijn er weinig nutriënten beschikbaar in de bovenste gemengde waterlaag en de eufotische zone. (c) Op 
een diepte waar zowel de licht- en nutriëntencondities voldoende zijn voor de groei van fytoplankton vormt zich een 
(diepe) chlorofyl maximum. 
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Het wordt verwacht dat klimaatverandering de directe omgeving van fytoplankton 
in de open oceanen zal veranderen. De komende eeuw zal de temperatuur van het zeewater 
stijgen met ongeveer 1.5-4.5 °C. Deze stijging en de veranderingen in windvelden hebben 
gevolgen voor de stratificatie. Daarbij zullen permanent gestratificeerde gebieden uitbreiden 
en zal ook de bovenste gemengde waterlaag ondieper worden. Hierdoor zullen in grote delen 
van de open oceanen de lichtcondities gemiddeld hoger worden en zal de beschikbaarheid 
van nutriënten afnemen. Deze veranderingen kunnen ook een effect hebben op de primaire 
productie van fytoplankton. Hierbij speelt de fysiologie en de soortensamenstelling van de 
fytoplankton gemeenschap een belangrijke rol. 

Fotofysiologie van fytoplankton
Om efficiënt te kunnen groeien, moeten fytoplankton de licht en donker reacties van 
fotosynthese op elkaar afstemmen. Deze balans kunnen fytoplankton bereiken door zich 
aan te passen aan hun omgeving, i.e. door hun (foto)fysiologie te veranderen. Dit is vooral 
belangrijk wanneer fytoplankton worden blootgesteld aan te hoog of overmatig licht, 
bijvoorbeeld in de buurt van het wateroppervlak. Zulk hoog licht kan namelijk schade aan 
fotosysteem II veroorzaken (ook wel fotoinhibitie genoemd), waardoor fotosynthese geremd 
wordt. Langdurige blootstelling aan overmatig licht kan zelfs leiden tot celdood. Maar ook 
bij lagere lichtcondities zijn aanpassingen in de fotofysiologie belangrijk om de fotosynthese 
op peil te houden.

De aanpassingen in de fotofysiologie kunnen op verschillende tijdsschalen 
plaatsvinden. Op korte termijn (seconden tot minuten) kunnen fytoplankton lichtenergie 
reguleren met zogenaamde niet-fotochemische processen. Hierbij wordt de opgenomen 
energie niet gebruikt voor fotosynthese, maar bijvoorbeeld afgegeven als warmte. Zo 
beschermen fytoplankton zichzelf tegen de schadelijke effecten van hoog licht. Tegelijkertijd 
zijn fytoplankton in staat om de effecten van fotoinhibitie na blootstelling aan overmatig 
licht tegen te gaan door de reparatie van beschadigde fotosystemen. Ook op de midden-lange 
termijn (uren tot dagen) kunnen fytoplankton zich aanpassen aan de lichtcondities in hun 
omgeving. De fotofysiologische veranderingen die hiermee gepaard gaan zijn fenotypisch 
en worden ook wel fotoacclimatie genoemd. Als fytoplankton bijvoorbeeld voor langere 
tijd van laag naar hoog licht worden verplaatst, zal de opname van lichtenergie afnemen en 
fotobescherming toenemen door veranderingen in de pigmentcomplexen van de fotosystemen. 
Op deze manier zijn fytoplankton beter in staat om de hoeveelheid licht die binnenkomt af te 
stemmen met de energie die nodig is voor de productie van koolstof.

 Uit het voorgaande blijkt dat de fotofysiologie van fytoplankton zeer flexibel kan 
zijn en afhankelijk is van de lichtcondities in de directe omgeving. Maar ook temperatuur 
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en nutriënten condities kunnen een rol spelen bij veranderingen in de fotofysiologie. Er zijn 
daarnaast genetische beperkingen aan de veranderingen in fotofysiologie. Eén van de meest 
opvallende, genetisch bepaalde verschillen in de fotofysiologie is de samenstelling van de 
pigmentcomplexen van fotosysteem II. Verschillende fytoplankton soorten hebben specifieke 
pigmenten, waardoor er verschillen in de absorptie van licht ontstaan. Daarnaast kan de 
hoeveelheid pigmenten ook verschillend zijn tussen soorten en zelfs tussen ecotypes binnen 
één soort. Dit is bijvoorbeeld goed zichtbaar in Prochlorococcus spp., waar verschillen in de 
concentratie van lichtopnemende en fotobeschermende pigmenten leidt tot laag en hoog licht 
geadapteerde ecotypes met een daarbij behorende, specifieke fotofysiologie.

Dit proefschrift
Aan het begin van het onderzoek voor dit proefschrift was er relatief weinig bekend over de 
fotofysiologie van specifieke fytoplankton soorten die in de open oceanen voorkomen. Er 
was vooral weinig informatie beschikbaar over eukaryote (pico)fytoplankton soorten en een 
gebrek aan directe vergelijkingen tussen prokaryote en eukaryote fytoplankton soorten. De 
complexiteit van de veranderingen in licht-, temperatuur en nutriënten condities maakt het 
daarbij lastig om een volledig beeld te kunnen schetsen van de gevolgen van stratificatie op 
het mariene ecosysteem. Het onderzoek in dit proefschrift laat daarom de fysiologische basis 
voor de verschillen in de verspreiding van prokaryote en eukaryote fytoplankton soorten en 
de bijdrage van deze fytoplankton soorten aan de primaire productie zien. Dit leidt niet alleen 
tot een betere inschatting van de effecten van stratificatie, maar zal ook bijdragen aan het 
voorspellen van de gevolgen van klimaatverandering. De volgende vragen zijn beantwoord 
in dit proefschrift: 

1. Wat zijn de (interactieve) effecten van licht, temperatuur en nutriënten 
op de fotofysiologie van verschillende fytoplankton soorten uit de open 
oceanen?

2. Hoe beïnvloedt de variatie in fotofysiologie van verschillende 
prokaryote en eukaryote fytoplankton soorten de gevoeligheid voor 
overmatig PAR en UV licht?

3. Hoe beïnvloedt genotypische en fenotypische verschillen in 
fotofysiologie de fotosynthese en groei van prokaryote en eukaryote 
fytoplankton soorten uit de open oceanen?
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn vier laboratorium experimenten uitgevoerd 
onder verschillende licht-, temperatuur en nutriënten condities. In deze experimenten 
is telkens een directe vergelijking tussen relevante prokaryote en eukaryote fytoplankton 
soorten gemaakt. Daarnaast is er een veldstudie uitgevoerd in de Noord Atlantische Oceaan 
om ter plekke de veranderingen in de fytoplankton gemeenschap te kunnen bestuderen. 

De resultaten van dit proefschrift
Dit proefschrift heeft laten zien dat de fotofysiologie van fytoplankton uit de open oceanen 
wordt beïnvloedt door zowel licht, temperatuur als nutriënten (fenotypische verschillen in 
fotofysiologie). Daarnaast zijn er sterke verschillen in de fotofysiologie tussen specifieke 
soorten (genotypische verschillen in fotofysiologie). De verschillen in fotofysiologie 
resulteren niet alleen in verschillen in de reactie op hoog of overmatig licht, maar ook in 
duidelijke verschillen in primaire productie en groei van prokaryote en eukaryote fytoplankton 
soorten.

Fotofysiologie van fytoplankton uit de open oceanen

Net als in andere fytoplankton soorten, worden in de fytoplankton soorten uit de open oceanen 
veranderingen waargenomen in de fotofysiologie wanneer deze soorten zich acclimatiseren 
aan licht. Zo houden de prokaryote soorten Prochlorococcus spp. en Synechococcus spp. een 
constante concentratie van het belangrijkste lichtopnemende pigment chlorofyl a aan, maar 
wordt de concentratie van fotobeschermende pigmenten verhoogd bij hoge lichtcondities. De 
eukaryote soorten Ostreococcus sp., Emiliania huxleyi en Thalassiosira oceanica verlagen 
juist de concentratie chlorofyl a en verhogen tegelijkertijd de concentratie fotobeschermende 
pigmenten. Zowel de veranderingen in de pigmenten als in de absorptie leiden tot de conclusie 
dat de eukaryote fytoplankton soorten beter in staat zijn om te fotoacclimatiseren aan vooral 
hogere lichtcondities (hoofdstuk 2). Uit vergelijkingen met de literatuur kan daarnaast 
geconcludeerd worden dat deze veranderingen in fotofysiologie waarschijnlijk voordelig zijn 
bij de reactie op overmatig licht.

Ook temperatuur blijkt van invloed te zijn op de fotofysiologie van fytoplankton. 
Na de acclimatie aan hogere temperaturen, passen de fytoplankton soorten Prochlorococcus 
spp. (twee ecotypes), Ostreococcus sp. en Pelagomonas calceolata hun pigmentcomplexen 
dusdanig aan dat de opname van energie toeneemt, terwijl de fotobescherming juist afneemt 
(behalve in Pelagomonas calceolata). Dit wordt verder bevestigd door de metingen van 
het elektronen transport (hoofdstuk 3). De veranderingen in fotofysiologie tijdens de 
aanpassing aan verschillende temperaturen leiden ook tot veranderingen in fotoregulatie. In 
Prochlorococcus spp. (twee ecotypes), Ostreococcus sp. en Pelagomonas calceolata gaat 
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dit gepaard met veranderingen in verschillende processen, maar resulteren de veranderingen 
allemaal in een lagere gevoeligheid voor hoog of overmatig licht bij hogere temperaturen 
(hoofdstuk 3, 4).

Naast licht en temperatuur, speelt ook de beschikbaarheid van nutriënten een rol in de 
fotofysiologie van fytoplankton in de open oceanen. De veranderingen in de fotofysiologie van 
Prochlorococcus marinus (hoog licht ecotype), Ostreococcus sp. en Thalassiosira oceanica bij 
een lage beschikbaarheid van nutriënten zijn specifiek per soort. Zo wordt bijvoorbeeld in de 
prokaryote soort Prochlorococcus marinus geen veranderingen in pigmenten waargenomen, 
terwijl dit bij de eukaryote soorten Ostreococcus sp. en Thalassiosira oceanica wel het geval 
is. Het resultaat van de veranderingen in fotofysiologie is echter in alle soorten hetzelfde, er 
wordt namelijk minder lichtenergie opgenomen en/of gebruikt voor fotosynthese. Daardoor 
zijn deze soorten minder gevoelig voor de negatieve effecten van overmatig licht en leidt dit 
tot lagere fotoinhibitie en celdood als er weinig nutriënten beschikbaar zijn.

De effecten van overmatig licht

Ondanks de veranderingen in fotofysiologie, blijken zowel prokaryote als eukaryote 
fytoplankton soorten gevoelig te zijn voor de negatieve effecten van hoog licht. Overmatig 
licht kan leiden tot fotoinhibitie en celdood, maar de mate waarin dit gebeurd is afhankelijk van 
de specifieke fytoplankton soort. Het laag licht geadapteerde ecotype van Prochlorococcus 
spp. en de eukaryote fytoplankton soort Pelagomonas calceolata tonen bijvoorbeeld de 
hoogste gevoeligheid voor overmatig licht, terwijl het hoog licht geadapteerde ecotype 
van Prochlorococcus spp. en de eukaryote fytoplankton soorten Ostreococcus sp. en 
Thalassiosira oceanica veel minder gevoelig zijn. Blootstelling aan ultraviolet (UV) licht 
verergert de fotoinhibitie in alle fytoplankton soorten, behalve in Ostreococcus sp. De 
diatomee Thalassiosira oceanica is het minst gevoelig voor fotoinhibitie en celdood tijdens 
de blootstelling aan overmatig licht. De verschillen in de gevoeligheid van hoog licht 
tussen de verschillende fytoplanktonsoorten zijn gerelateerd aan fenotypische verschillen in 
fotofysiologie, zoals hierboven beschreven. Ook genotypische verschillen in de fotofysiologie, 
dat wil zeggen de aanwezigheid en efficiëntie van fotoregulerende mechanismen, spelen een 
belangrijke rol in de reactie op hoog of overmatig licht. Hierbij lijkt de aanwezigheid van de 
fotobeschermende xanthofyl pigmenten cyclus één van de belangrijkste verschillen tussen 
prokaryote en eukaryote fytoplankton soorten (hoofdstuk 2, 4, 5).

Primaire productie en groei

Uit het bovenstaande blijkt dat de fotofysiologie van prokaryote en eukaryote fytoplankton 
soorten zeer verschillend is. Dit leidt niet alleen tot verschillen in de reactie op (hoog) licht, 
maar ook tot verschillen in de snelheid van fotosynthese en groei. Over het algemeen groeien 
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de eukaryote fytoplankton soorten sneller dan de prokaryote fytoplankton soorten (hoofdstuk 
2, 3, 5). De effectiviteit van fotoregulatie evenals de mogelijkheid om zich aan te passen aan 
verschillende lichtcondities leidt er toe dat de eukaryote fytoplankton soorten Ostreococcus 
sp., Emiliania huxleyi en Thalassiosira oceanica sneller koolstof kunnen produceren en 
kunnen groeien dan de prokaryote soorten Prochlorococcus spp. en Synechococcus spp. 
(hoofdstuk 2). De groeisnelheid van picofytoplankton is daarnaast ook sterk afhankelijk van 
de temperatuur. De hoog en laag licht geadapteerde ecotypes van Prochlorococcus spp. en 
de eukaryote fytoplankton soort Pelagomonas calceolata groeien het snelst bij een relatief 
hoge temperatuur van 24 °C, terwijl de optimale temperatuur voor groei van de eukaryote 
fytoplankton soort Ostreococcus sp. lager ligt, tussen de 20 °C en 24 °C (hoofdstuk 3). 

Tabel 1 De invloed van licht, temperatuur en nutriënten op prokaryote en eukaryote fytoplankton 
soorten tijdens stratificatie. In gebieden met stratificatie zijn de lichtcondities relatief hoog (vooral in de 
bovenste gemengde laag), is de temperatuur relatief hoog en zijn er relatief weinig nutriënten beschikbaar. 
Deze verschillende condities kunnen een positief (+) of negatief (–) gevolg hebben op basis van de 
fotofysiologie van specifieke fytoplankton soorten uit de open oceanen.

Prokaryote soorten Eukaryote soorten

Hoge lichtcondities

 Primaire productie en groei – +

 Fotoacclimatie – +

 Hoog licht gevoeligheid – +

Hoge temperaturen

 Optimale groei temperatuur + –

Lage beschikbaarheid van nutriënten

 Affiniteit voor nutriënten + –

Ecologische gevolgen van stratificatie

Het onderzoek van dit proefschrift heeft laten zien dat stratificatie verschillende ecologische 
gevolgen kan hebben (Tabel 1). Daarbij spelen de verschillen tussen specifieke fytoplankton 
soorten een belangrijke rol. Prokaryote soorten, zoals Prochlorococcus spp., kunnen 
profiteren van hoge temperaturen (hoofdstuk 3, 4) en zijn in het voordeel ten opzichte van 
grotere (eukaryote) fytoplankton soorten als er weinig nutriënten beschikbaar zijn. Eukaryote 
fytoplankton soorten hebben juist een voordeel bij hogere lichtcondities (hoofdstuk 2, 4, 5), 
vooral dicht bij het wateroppervlak. Met andere woorden, de bijdrage van prokaryote soorten 
aan de fytoplankton gemeenschap wordt verminderd door de negatieve effecten van hoog 
licht, terwijl de bijdrage van eukaryote soorten wordt geremd door de beschikbaarheid van 
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nutriënten. Dit leidt er toe dat tijdens stratificatie, wanneer er weinig nutriënten beschikbaar 
zijn, kleine (prokaryote) soorten de overhand krijgen. Hierdoor neemt de biomassa en de 
primaire productie van de fytoplankton gemeenschap af (hoofdstuk 6). Daarnaast wordt er in 
dit soort gemeenschappen ook relatief weinig koolstof naar de diepe oceaan getransporteerd. 
Klimaatverandering kan vergelijkbare gevolgen hebben als de stratificatie toeneemt. Daarbij 
zullen specifieke soorten profiteren van de veranderingen in de licht-, temperatuur en 
nutriënten condities. Net als tijdens stratificatie, wordt er bij klimaatverandering verwacht 
dat er een verschuiving naar kleinere (prokaryote) fytoplankton soorten zal plaatsvinden. 
Daardoor kan de primaire productie in grote delen van de open oceanen afnemen en kan 
tegelijkertijd ook de opslag van koolstof in de diepe oceaan verminderen. 


