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Verrijking met nutriënten is een veelvoorkomende invloed van menselijke activiteiten
in oppervlaktewateren. Het kan de primaire productie, de samenstelling en het
funtioneren van aquatische ecosystemen beïnvloeden. Het relatieve belang van de
stikstof (N) en fosfor (P) voor deze verrijking, of van de verhouding tussen deze
nutriënten, is vaak niet geheel duidelijk. Het overkoepelende doel van dit
promotieonderzoek was de relaties te onderzoeken tussen nutriëntenbeschikbaarheid
en de soortenrijkdom, abundantie en kwaliteit van fytoplankton en planten in enkele
aquatische ecosystemen in Vietnam, met een focus op groei–limiterende and niet–
limiterende nutriënten en de verhouding tussen deze elementen.
De eerste doelstelling was het bepalen van variatie tussen soorten en in de tijd en
ruimte, van koolstof (C), N en P, de C:N:P ratio en de isotopische samenstelling van
bladeren van vier algemene soorten waterplanten (Najas indica; Halophila beccarii, H.
ovalis en Halodule uninervis) in de Cau Hai lagune. Ook wilde ik onderzoeken in welke
mate deze nutrënten en isotopen variabelen gecorreleerd waren met milieufactoren,
zoals saliniteit, waterdiepte en nutriënten concentraties in het water en in het
sediment. Er was grote variatie in de concentraties van C, N, δ13C en δ15N in de
bladeren, zowel tussen soorten als in de tijd en de ruimte. Verschillen in deze
concentraties waren ook gecorreleerd met saliniteit, waterdiepte en de N concentratie
in het water. De resultaten duiden erop dat deze aquatische plantensoorten in zekere
mate verschilden nutriënten acquisitiestrategiën of in het gebruik ervan, alsoook in hun
reactie op variatie in saliniteit, waterdiepte en stikstofverrijking in het water.
De tweede doelstelling was om het belang van de beschikbaarheden van N en P en van
de N:P stoichiometrie te bepalen voor de variatie in soortenrijkdom en abundantie van
fytoplankton–gemeenschappen in zowel zoetwaterecosystemen als in een brakwater
lagune langs de kust in de Thua Thien Hue provincie in centraal Vietnam. Zowel P
beschikbaarheid als de N:P ratio bleken belangrijke sturende variabelen te zijn
fytoplankton soortenrijkdom en abundantie in de brakwater Cau Hai lagune. De relatie
tussen P beschikbaarheid en abundantie werd vooral gestuurd door cyaonobacteriën,
waar de relatie tussen N:P ratio en soortenrijkdom voor door diatomeën werd
gestuurd. Ook in de zoetwater ecosystemen in de Citadel van Hue werd de variatie in
de abundantie van fytoplankton gecontroleerd door de P beschikbaarheid in het water.
Een toenemende concentratie van het niet–limiterende nutriënt stikstof had een
negatief effect op de soortenrijkdom. Daarnaast had een hoge fytoplankton productie
een negatief effect op de soortenrijk, waarschijnlijk vanwege verminderde licht
beschikbaarheid.
De resultaten van het promotieonderzoek laten zien dat zowel de aanvoer van het
limiterende nutriënt (meestel P) als ook die van het niet–limiterende nutriënt (meestal
N) een sterk effect kan hebben op de zoetwater en brakwater ecosystemen, zowel
direct als via een veranderde N:P verhouding. Dit effect kan zich uiten in veranderingen
in de nutriëntenopname door waterplanten alsook in de soortenrijkdom en abundantie
van fytoplankton. Voor duurzaam beheer van deze ecosystemen is het noodzakelijk dat
de aanvoer van zowel P als N van menselijke activiteiten wordt gecontroleerd en
verminderd.

