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PEACE
De rol van pelagische calcifi catie en export van 
carbonaatproductie in klimaatverandering

Koolstofdioxide (CO2) is één van de belangrijkste broeikas-
gassen. Door menselijke activiteiten is de atmosferische 
CO2 concentratie recent sterk toegenomen, wat tot global 
warming leidt. De oceanen, die twee derden van de opper-
vlakte van de Aarde bedekken, spelen een belangrijke rol in 
de globale koolstofcyclus, en absorberen meer dan één 
derde van het anthropogene CO2. De opname van dit over-
tollige CO2 verstoort niet alleen de mariene koolstofcyclus 
en ecosystemen, maar leidt eveneens tot verzuring van het 
zeewater. Dit proces heeft nefaste effecten op verschillende 
belangrijke groepen mariene organismen, zoals coccolitho-
foren en koralen, die beide kalkhoudende skeletten vormen 
(CaCO3). Er is dan ook een dringende behoefte aan meer 
kennis over de interactie tussen het functioneren van ma-
riene kalkvormende organismen en klimaatverandering in 
het licht van veranderende oceaanchemie, en in het bijzon-
der oceaanverzuring.

PROJECT BESCHRIJVING

Doeleinden

De algemene doelstelling van het PEACE project is om de 
rol van calcifi catie, primaire productie en exportprocessen 
tijdens de bloeivan coccolithoforen, een belangrijke groep 
kalkvormend fytoplankton, in klimaatregulatie te evalueren. 
De specifi eke objectieven zijn:
1) de studie van de netto ecosysteemdynamiek tijdens der-

gelijke bloeien;
2) het ontrafelen van de link tussen de bacteriële gemeen-

schap, begrazing, transparante exopolymere partikel 
(TEP) dynamiek, koolstofexport en de kringloop van dime-
thyl sulfi de (DMS);

3) de effecten nagaan van oceaanverzuring op het metabo-
lisme van coccolithoforen en op de productie van TEP; 

4) modellering van de dynamiek van de coccolithoforenbloei 
en hun impact op de chemie van opgeloste anorganische 
koolstof (DIC).

Methodologie

Wij zullen gebruik maken van een transdisciplinaire aanpak, 
die procesgeoriënteerde veldstudies met laboratoriumexpe-
rimenten en modelleringstechnieken combineert.

Veldstudies, ondersteund door remote sensing data, zullen 
uitgevoerd worden in het noordelijk deel van de Golf van 
Biskaje (één van de prominente Europese mariene gebie-
den), waar coccolithoforenbloeien herhaaldelijk waargeno-
men worden. Deze streek werd sinds eind jaren 1980 door 
de Belgische biogeochemische gemeenschap bezocht in 
het kader “Global Change” en PODO-II “Climate” program-
ma’s van de POD Wetenschapsbeleid, en de EU OMEX I en 
II projecten. Lange termijn reeksen van fysische, biologische 
en chemische variabelen zijn voorhanden voor modelverifi -
catie. Een reeks basis fysico-chemische variabelen zullen 
worden gemeten in de waterkolom. Daarnaast zal zowel tij-
dens de veldstudies als de laboratoriumexperimenten aan-
dacht besteed worden aan de bepaling van sleutelparame-
ters voor kalkvorming en geassocieerde processen, zoals 
de karakterisatie van algensoorten en de bacteriële ge-
meenschapsstructuur, de snelheid van organische en anor-
ganische koolstofproductie, de degradatie en export, en wa-
ter-atmosfeer uitwisseling van CO2 en DMS. De rol van TEP 
bij CO2 sequestratie gedurende coccolithoforenbloeien zal 
eveneens geëvalueerd worden.

De synthese van de verzamelde data en de toekomstige 
voorspellingen in relatie tot de stijgende pCO2 en oceaan-
verzuring zal bereikt worden door middel van een biogeo-
chemisch model dat expliciet de dynamiek tussen DIC en 
coccolithoforen beschrijft (primaire productie, calcifi catie, 
CaCO3 en organische koolstofexport). Het model zal speci-
fi ek aangepast worden met de nieuwe en voordien verza-
melde veld- en laboratoriumgegevens, en zal worden ge-
koppeld aan een hydrodynamisch model van de regio.

Interacties tussen de verschillende partners

Alle partners nemen deel aan de veldstudies in de noorde-
lijke Golf van Biskaje, en zij zijn betrokken bij de laboratori-
umexperimenten, ontworpen om de impact van verzuring op 
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Koen Sabbe
Universiteit Gent (UGent)
Protistologie & 
Aquatische Ecologie (PAE)
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B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 264.85.11
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Anja Engel
Alfred Wegener Institute for Polar and 
Marine Research (AWI)
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‘Global change and the future marine 
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D-27515 Bremerhaven
Tel: +49 (0)471 4831.1055
Fax: +49 (0)471 4831.1425
aengel@awi-bremerhaven.de
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Opvolgingscommité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

Université Libre de Bruxelles - 
LOCGE heeft een uitgebreide ex-
pertise in biogeochemische cycli 
van organische koolstof, carbonaat 
en nutriënten in aquatische syste-
men. Het is gespecialiseerd in de 
kinetiek van water-mineraal interac-
ties en de ontwikkeling van metho-
des op het gebied van aquatische 
en sedimentaire geochemie.

Université de Liege - COU heeft een 
wijde expertise in de DIC cyclus en 
de verwante lucht-zee CO2 fl uxen in 
de kustzone en de open oceaan, en 
in biogeochemische modellering.

Universiteit Gent - PAE specialiseert 
zich in ecofysiologisch, moleculair 
en genetisch onderzoek op micro-
organismen (zowel prokaryoten als 
eukaryoten - protisten).

Alfred Wegener Institut für Polar 
und Meeresforchung - Glo Car 
group heeft een verregaande erva-
ring in de mariene koolstofcyclus en 
in het bijzonder in de studie van ma-
riene aggregaten.
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PARTNERS -  ACTIVITEITEN

het coccolithoforenmetabolisme en 
TEP productie te bestuderen. Alle-
maal dragen zij bij tot het modelle-
ringswerk.

De coördinator, ULB-LOCGE, zal 
zijn onderzoeksactiviteit richten op 
de studie van de processen die de 
primaire productie en de calcifi catie 
controleren, alsook de pelagische 
CaCO3 oplossing. Daarnaast zal ge-
tracht worden om de DMS kringloop 
te evalueren. De coördinator is ook 
verantwoordelijk voor de batch cul-
tuurexperimenten en de organisatie 
van de onderzoekscampagnes.
ULg-COU zal zijn activiteiten wijden 
aan de water-atmosfeer uitwisse-
ling, de oceanische DIC dynamiek, 
de pelagische en benthische organi-
sche koolstofafbraak en de benthi-
sche CaCO3 oplossing. Het is ook 
verantwoordelijk voor de hydrodyna-
mische-ecologische modellering en 
voor de onderhoud van de website.
UGent-PAE zal zich concentreren 
op de fyto- en zooplanktondyna-
miek. Het zal eveneens de bacteriële 
gemeenschapsstructuur bestude-
ren, haar relatie met de TEP dyna-
miek, en de impact van begrazing op 
het microbieel ecosysteem.
AWI-Glo Car group is verantwoorde-
lijk voor de studie van TEP dyna-
miek, inclusief hun abundantie en 
productie. De grootteverdeling van 
de opgeloste precursoren zal even-
eens gekarakteriseerd worden. Het 
zal ook de leiding nemen in de che-
mostatexperimenten met coccolitho-
forenculturen.

Link met Internationale 
Programma’s

Het PEACE project sluit nauw aan 
bij de volgende internationale pro-
gramma’s van het IGBP (Internatio-
nal Geosphere-Biosphere Program-
me) en het SCOR (Scientifi c Com-
mitee on Oceanic Research): SO-
LAS (The Surface Ocean - Lower 
Atmosphere Study), IMBER (Inte-
grated Marine Biogeochemistry and 
Ecosystem Research) en GLOBEC 
(Global Ocean Ecosystem Dyna-
mics). Alle projecten zijn gericht op 
een beter begrip van de basis bio-
geochemische-fysische interacties 
en terugkoppelingen tussen de oce-
aan en de atmosfeer, in de context 
van klimaat- en milieuverandering.

VERWACHTE RESULTATEN 
EN/OF PRODUCTEN

Het huidig project zal bijdragen tot 
een beter begrip van de respons van 
mariene calcifi cerende ecosyste-
men op oceaanverzuring en klimaat-
verandering, alsook van de geasso-
cieerde terugkoppelingsmechanis-
men. De data bekomen gedurende 
het project zullen gebruikt worden in 
modellen om toekomstige scenario’s 
uit te werken in relatie tot de veran-
derende oceaanchemie en global 
warming.
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