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De verzuring van de oceanen w ijz ig t de chemische sam enstelling van het zeewater en vo rm t een
bedreiging voor mariene organism en. Calcificerende organism en zijn rechtstreeks afha nke lijk van
de carbonaat concentratie in de oceanen en zijn hierdoor de eerste groep die negatieve effecten zal
ondervinden d oo r de pH dalingen. Daarbovenop zijn de jon ge re levensstadia gevoeliger voor
veranderingen in om gevingsvariabelen. Dit onderzoek rich t zich op de effecten van de toenem ende
p C 0 2 en de geassocieerde pH daling op de vroege levensstadia van het nonnetje (M acoma balthica),
een w ijdverspreide en belangrijke bivalve in het functioneren van kust-ecosystemen.
Bevruchtingssucces, em bryonale en larvale o ntw ikke lin g werden onderzocht onder 3 pH condities
(pH
~ 8.11; pH NBS ~ 7.79; pH NBS ~ 7.56). Na 24 uur was het bevruchtingssucces enkel sign ifican t
r
NBS
gereduceerd m et ~15.3% onder de laagste pH (pH NK 7.66). De em bryonale o ntw ikkeling vertoonde
vergelijkbare
hatching3 rates na 3 dagen
bij rpH
8.11 en pH NBS 7.77 maar de hatching3 rate bij pH NBS
3
J
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'
nbs
7.54 was sign ifican t gereduceerd m et ~62.4%. In tegenstelling to t het u itblijve n van significante
effecten tijde ns bevruchting en em bryonale o ntw ikkeling bij pH NBS ~7.77, werd de larvale
o ntw ikke lin g (dag 3 to t 19) hieronder wel g ew ijzigd. Het s te rfte c ijfe r (d ') steeg en groeisnelheden
(pm d ') daalden te rw ijl de larvale o ntw ikke lin g verliep zonder vertragingen. Het is o p m e rke lijk dat
een pH daling van ~0.55 geen grotere im pact uitoefende dan een pH daling van ~0.32. Ondanks
deze reducties zijn de gam eten van Macoma b alth ica nog steeds in staat bevruchting u it te voeren
en kunnen de em b ryo ’s en larves zich ontw ikkelen in zeewater dat onverzadigd is ten opzichte van
carbonaat. N iettem in zullen de waargenomen stijg in g in m o rta lite it en de verm indering in groei de
sterfte tijde ns de pelagische fase van het nonnetje verhogen. Bijgevolg zullen to ekom stige Macoma
b alth ica populaties w aa rsch ijnlijk inkrim pen onder invloed van toenem ende k o o lsto fd io xid e en
afname in pH.

