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Samenvatting
Het noordpoolgebied is een van de mondiale regio’s waar klimaatsverandering naar 
verwachting het sterkst merkbaar zal zijn en het snelst zal optreden. Het Arctische klimaat 
wordt gekenmerkt door grote ruimtelijke en temporele variabiliteit. Een duidelijk onderscheid 
tussen natuurlijke klimaatschommelingen en antropogeen geïnduceerde verandering wordt 
bemoeilijkt door de zowel in ruimtelijk opzicht als temporeel beperkte beschikbaarheid 
van instrumentele klimaatgegevens. Om een beter inzicht te verkrijgen in de verschillende 
factoren achter de huidige klimaatveranderingen en de betrouwbaarheid van projecties te 
verbeteren, dienen gaten in de instrumentele meetreeksen gevuld te worden met behulp 
van klimaatproxies. Jaarringen van bomen hebben hun nut bewezen als belangrijke bron 
voor dergelijke palaeoklimatologische informatie, maar bomen zijn afwezig in gebieden met 
een koud klimaat, zoals op de Noordpool. Als alternatief worden in dit proefschrift jaargroei-
parameters en koolstofisotopenratio’s van de Arctische dwergstruik Cassiope tetragona 
onderzocht. Deze groenblijvende struik kan een leeftijd bereiken van meer dan honderd jaar 
en komt in het gehele noordpoolgebied voor. De soort vormt bladeren in tegenovergestelde 
paren, die elkaar afwisselen met een hoek van negentig graden. Hierdoor zijn er vier rijen 
bladeren aan de stengels (vandaar tetragona). Aangezien de bladeren die aan het begin 
en eind van het groeiseizoen gevormd zijn, kleiner zijn dan de bladeren gevormd tijdens 
de piek van het seizoen, zijn er golfpatronen zichtbaar over de lengte van de stengels. Elke 
golf vertegenwoordigt de groei van een enkel jaar. De jaargroei van de stengel in lengte kan 
vervolgens bepaald worden door de afstanden tussen bladlittekens te meten en per jaar op 
te tellen. Bladlittekens blijven een beperkte tijd zichtbaar, aangezien de buitenste laag van 
de schors met daaraan de littekens na verloop van tijd losraakt en van de stengel afvalt. In 
dit onderzoek is een nieuwe methode ontwikkeld voor het meten van de jaargroei van de 
stengel in lengte. Deze methode maakt gebruik van de aanwezigheid van zgn. wintermarksepta 
(WMS) in stengels van C. tetragona: donkere stevige banden in het verder lichte en zachte 
merg van de stengel. De WMS zijn eenvoudig te herkennen in laterale doorsneden van de 
stengels. Deze wintermarksepta vallen samen met de kortste afstanden tussen bladlittekens 
en elke WMS geeft dus een jaargrens aan.
Aangezien plantengroei in de Arctis naar verwachting vooral gelimiteerd wordt door 
temperatuur, kunnen groeichronologieën ontwikkeld voor deze soort waarschijnlijk 
gebruikt worden als temperatuurproxy, in het bijzonder wanneer de chronologieën langer 
zijn dan bestaande instrumentele meetreeksen. Daarnaast bevatten schommelingen in de 
verhouding tussen koolstofisotopen in jaarlijkse groeifragmenten van de plant potentieel een 
neerslagsignaal. Discriminatie tegen de zwaardere koolstofisotoop C-13 wordt in C3-planten 
namelijk indirect aangestuurd door de hoeveelheid water in de bodem. De enzymatische 
reactie in planten waarbij koolstofdioxide wordt vastgelegd met behulp van het enzym Rubisco  
tijdens fotosynthese verloopt namelijk sneller met koolstofdioxide met de lichtere 
koolstofisotoop C-12. Er wordt daardoor uiteindelijk meer C-12 vastgelegd dan C-13. Bij 
droogte sluiten planten echter de huidmondjes in de bladeren om waterverlies te voorkomen.  
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De opname van koolstofdioxide wordt daarmee vertraagd of zij komt tijdelijk tot stilstand, 
waardoor er meer koolstofdioxide met de zwaardere isotoop gebruikt wordt door Rubisco 
en er meer C-13 vastgelegd wordt.
In dit proefschrift worden de relaties tussen klimaatfactoren enerzijds en jaargroeiparameters  
en koolstofisotoopdiscriminatie in C. tetragona anderzijds onderzocht, met als doel deze 
relaties te gebruiken voor de reconstructie van het Arctische klimaat in het verleden. Voor 
de vereiste empirische basis voor het gebruik van C. tetragona als klimaatproxy is een 
aantal veldexperimenten uitgevoerd in de hoogarctische archipel van Spitsbergen, waarin 
drie verschillende klimaatfactoren gemanipuleerd werden. In een langetermijnexperiment 
(zeven jaar) werd de gemiddelde dagtemperatuur tijdens de zomer op vegetatiehoogte 
kunst-matig verhoogd met 1.23 oC door de plaatsing van open broeikassen (Open Top 
Chambers, OTC’s). Daarnaast werd de gemiddelde langjarige zomerneerslag verdubbeld in 
een ander experiment door gedurende vier groeiseizoenen handmatig water toe te voegen. 
Toenemende bewolking werd gedurende twee seizoenen gesimuleerd door de plaatsing 
van tentjes bestaande uit gordijngaas (vitrage), hetgeen tot een afname van 43% leidde 
van de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling (PAR) die de vegetatie bereikte. De 
groeirespons van C. tetragona op deze manipulaties werd vervolgens bepaald door het meten 
van jaargroei (aantal bladeren, totale bladlengte, gemiddelde bladlengte en stengellengte) 
van geoogste planten uit zowel controle als gemanipuleerde plots. De verandering in kool- 
stofisotopendiscriminatie (Δ) in respons op extra beregening werd bepaald door Δ te meten 
in jaarlijkse stengellengtefragmenten en bladcohorten van planten uit zowel controle als 
extra beregende percelen.
Naast de veldexperimenten zijn de klimaat-groeirelaties verder gevalideerd door 
de constructie van groeichronologieën voor drie populaties over een biogeografische 
gradiënt. Deze gradiënt verliep van de koudetolerantiegrens van de soort nabij 
Ny-Ålesund, Spitsbergen, via zijn veronderstelde klimaatoptimum in Endalen, 
Spitsbergen, naar de Europese zuidgrens van de soort bij Abisko in Noord-Zweden. Deze 
drie locaties vertegenwoordigen samen de gehele temperatuurgradiënt waarlangs deze 
soort voorkomt. De klimaat-groeirelaties werden langs deze gradiënt onderzocht. De 
stengellengtechronologieën die ontwikkeld werden voor Ny-Ålesund en Endalen van 
respectievelijk 154 en 169 jaar in lengte zijn de langste ooit ontwikkeld voor deze soort.
Vaak worden maandelijkse gemiddelde klimaatgegevens gebruikt in dergelijke klimaat-groeianalyses. 
Maandelijkse gemiddelden zijn echter vrij grove klimaatparameters in gebieden met een zeer kort 
groeiseizoen zoals op de Noordpool. Daarom is naast de gebruikelijke maandelijkse gemiddelden 
ook een alternatieve maat getest als voorspeller van de gemeten jaargroei op de drie locaties. 
Deze maat, die bekend staat als Growing Degree-Days (GDD), is een maat voor de intensiteit 
van het groeiseizoen. De GDD wordt gedefinieerd als de temperatuursom boven een bepaalde 
drempelwaarde, die op hogere breedtegraden doorgaans gesteld wordt op 5 oC (GDD5). C. tetragona 
reageerde met verhoogde groei op de kunstmatige opwarming met behulp van OTC’s. Er was geen 
groeireactie op verhoogde neerslag en een zeer beperkte respons op verlaagde PAR-waarden. 
Discriminatie tegen de zwaardere koolstofisotoop C-13 nam zoals verwacht toe in beregende plots.
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Van alle gemiddelde maandelijkse klimaatparameters bleek gemiddelde julitemperatuur 
de nauwkeurigste voorspeller van de jaargroei gemeten over de biogeografische gradiënt. 
Op basis van deze relatie konden gemiddelde julitemperaturen zoals gemeten op de 
luchthaven van Spitsbergen bij Longyearbyen succesvol gereconstrueerd worden vanaf 
1876. De voor Endalen ontwikkelde chronologie werd hiervoor gebruikt. De gereconstrueerde  
temperaturen delen 43% in variantie met de instrumentele meetreeks over de periode 
1912-2008, waaruit blijkt dat de reconstructie betrouwbaar is.
De relatie tussen stengellengtegroei en GDD5 was sterker dan die tussen stengellengtegroei 
en de lokaal sterkst correlerende maandelijkse temperatuurparameter op alle drie de  
onderzoekslocaties. Deze GDD5-groei relatie is lineair voor de locaties op Spitsbergen 
van de onderzochte gradiënt, maar niet over de gehele biogeografische gradiënt, 
waarbij Abisko in Noord-Zweden inbegrepen is. De GDD5 zoals berekend op basis 
van de meetgegevens die gelden voor de luchthaven van Spitsbergen kon vervolgens 
worden gereconstrueerd vanaf 1885, gebaseerd op de gestandaardiseerde 
stengellengtegroei in Ny-Ålesund en Endalen. Deze reconstructie heeft 61% variantie  
gemeenschappelijk met de lokale instrumentele gegevens. Het gebruik van GDD5 
als klimaatparameter in plaats van gemiddelde maandelijkse temperaturen en twee 
groeichronologieën in plaats van één leidt dus tot een nog nauwkeurigere reconstructie van 
het klimaat.
Uit de reconstructies blijkt dat er tot aan de vroege jaren 1960 sprake is geweest van zowel op- 
als neerwaardse trends in de gemiddelde julitemperatuur en de intensiteit van het groeiseizoen 
op Spitsbergen. Na die tijd is er sprake van een consistente toename van beide waarden.
Hoewel koolstofisotopendiscriminatie (Δ) in jaarlijkse bladcohorten en stengellengte-
fragmenten toenam als gevolg van extra neerslag, werd er geen overtuigend verband 
gevonden tussen de ontwikkelde Δ-chronologie en instrumentele klimaatgegevens. Het 
is waarschijnlijk dat het jaarlijkse klimaatsignaal aanwezig in C-13/C-12 isotopenratio’s in 
stengellengte fragmenten van Cassiope sterk verstoord is door de formatie van jaarringen 
(breedtegroei) over de gehele lengte van elk stengelfragment gedurende meerdere jaren. 
Nieuwe technieken voor het bemonsteren van stengellengtefragmenten zijn dus vereist voor 
de verdere ontwikkeling van koolstofisotopendiscriminatie in deze soort als klimaatproxy.
Niettemin maken de sterke klimaat-groeirelaties, de aanwezigheid van Cassiope tetragona 
in het gehele noordpoolgebied, de lange levensduur, de beschikbaarheid van (sub)fossiele 
fragmenten in toendrabodemkernen en onder (terugtrekkende) gletsjers deze soort tot 
een zeer geschikte en relatief onontgonnen bron voor Arctische klimaatreconstructies. 
Instrumentele meetreeksen kunnen daarmee worden uitgebreid met reconstructies die 
voorafgaan aan deze reeksen. Tevens kunnen klimaatparameters worden gereconstrueerd 
in delen van het Noordpoolgebied waarvoor instrumentele meteorologische gegevens in 
het geheel ontbreken.


