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JAGEN OP PLANKTON ONDER HET ZEE-IJS
Hoe leven plankton en vissen onder
het zee-ijs op de Noordpool? Dat
onderzoekt Serdar Sakinan van Wageningen Marine Research.

DONKER
Zoöplankton is gevoelig voor licht. Op lagere breedtegraden komt het ‘s nachts
omhoog en overdag zakt het weer de
diepte in. ‘Toen we arriveerden in februari was het constant donker’, vertelt Sakinan. ‘Vanaf maart werd het geleidelijk

Brand is
serieus risico
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Met netten onder het ijs verzamelt Sakinan onder andere vis en zoöplankton: dat
zijn kleine beestje zoals roeipootkreeften
en pijlwormen. Sakinan: ‘De Arctische
Oceaan is het grootste deel van het jaar
bedekt met een dikke laag zee-ijs. Daardoor is er weinig licht, terwijl licht nodig
is voor de groei van alles.’
In het voorjaar, wanneer er meer licht is,
bloeien de algen die net onder het zee-ijs
leven weer op. Ze vormen een belangrijke
voedselbron voor de hele voedselketen.
Kleine vlokkreeftjes die de algen eten,
dienen weer als voedsel voor vissen die
op hun beurt weer gegeten worden door
roofdieren zoals ijsberen en zeehonden.
Sakinan: ‘ We verzamelen plankton en vis
om beter te begrijpen hoe het ecosysteem
in elkaar zit en welke bijdrage ze hebben
in de koolstofcyclus van de Arctische Oceaan.’

lichter en ik was heel benieuwd hoe het
plankton zich zou gedragen in het Arctisch gebied.’
Sakinan meet dit met behulp van akoestisch signalen. Geluidpulsen worden het
water ingestuurd en de terugkerende
echo’s worden gemeten. ‘Zoöplankton is
superklein, maar er is heel veel van en het
produceert zwakke maar meetbare
echo’s.’ Zoals Sakinan al had verwacht
dook het plankton ook hier dieper weg
onder invloed van licht. ‘Het was mooi
om te zíen dat onze akoestische metingen klopten, want toen we de netten binnenhaalden wemelden het van de plankton.’
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De grote branden in De Peel en De Meinweg leggen
een nieuw en serieus risico bloot. Cathelijne Stoof,
expert in natuurbranden, hoopt dat Nederland wakker is geschud.
Stoof (Bodemgeografie en Landschap) roept al geruime
tijd dat Nederland zich beter moet voorbereiden op
grote natuurbranden. Zij geldt als expert op dit vlak en is
trekker van PyroLife, een Europees trainingsprogramma
dat experts in natuurbranden opleidt.
Was dit zo’n grote brand?
‘Voor Nederlandse begrippen wel, maar in het buitenland zeker niet. In Nederland is het tamelijk uniek als
een brand meer dan een dag duurt en enkele honderden hectares natuur verbrandt. Bij een grote brand in
het buitenland gebeurt zoiets in een paar uur.’
Hebben deze branden je verrast?
‘Nee. Het is voorjaar en de sapstroom moet nog op gang
komen. Als het dan ook nog een paar weken niet regent,
dan kun je brand krijgen. Branden in het voorjaar zijn
normaal in Nederland De meeste natuurbranden ontstaan in het voorjaar. Zomerbranden zijn uitzonderingen.’

Op pagina 22 en 23 lees je een uitgebreid interview
met Sakinan over zijn belevenissen op de Noordpool.

Akkerbouw aanpassen aan klimaat
Het project ‘Klimaatadaptie Open Teelten’ wil de risico’s op opbrengstderving
door extreme weersomstandigheden in
de akkerbouw verkleinen. Daarbij kijken
de onderzoekers de komende vier jaar
naar bodemkwaliteit, teeltmaatregelen,
opheffen van ondergrondverdichting en
slimmer en beter beregenen.
WUR gaat samen met de Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw (SPNA)
de beschikbaarheid van water gedurende
de aardappelteelt in Noord-Nederland in
kaart brengen. Daarnaast gaat het project
meerdere gewassen in meerdere regio’s
op verschillende bodems in Nederland
beoordelen met een stresstest. Deze test
is ontwikkeld in een eerder project van
WUR. Vervolgens verkennen de onder-

VISIE

zoekers welke adaptatiemaatregelen de
akkerbouwers kunnen doorvoeren. Daarbij kijken de onderzoekers onder meer
naar de bodemkwaliteit. De onderzoekers gaan tests doen met groenbemesters
en gaten boren in bodems om de bodemverdichting te verminderen, zodat de bodem meer water vasthoudt.
Het project maakt gebruik van akkerbouwers in Noord-Nederland die reeds klimaatadaptatiemaatregelen hebben ingevoerd. Op de percelen van deze boeren
worden vochtmetingen verricht, net als
bij een ‘controlegroep’ van percelen zonder klimaatmaatregelen. Hierbij kijken
de onderzoekers welke maatregelen tegen bodemverdichting tot minder droge
AS
bodems leiden.

De branden waren door slechte bereikbaarheid lastig te
bestrijden. Is de Nederlandse brandweer wel optimaal
voorbereid?
‘Ik trek het breder: Nederland is niet optimaal voorbereid op dit soort branden. Het gaat niet alleen om bestrijding, maar ook om beleid, preventie, ruimtelijke ordening, voorlichting, etcetera.’
Wat kunnen we leren van deze branden?
‘Gezien het brandgedrag waren het geen lastige branden. Er waren geen muren van vuur. Bereikbaarheid
leek een probleem. Dat is in het buitenland ook vaak zo.
Je hebt niet altijd water nodig om vuur te blussen. Maar
ik weet niet wat de brandweer precies heeft gedaan. Met
een goede internationale evaluatie kun je leren wat er
goed gedaan is en wat er beter moet.’
Is meer kennis en expertise nodig?
‘Ja. Natuurbranden zijn een specialisme. Ik hoop dat
Nederland nu wakker is geschud. Onbeheersbare branden zijn hier ook mogelijk. Er is veel expertise in Europa
en die moeten we samen verder uitbouwen.’ RK
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