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Samenvatting

Door hun uitstekende record zijn planktonische foraminiferen belangrijke proxy-dragers 
voor de reconstructie van verschillende parameters van de oceaan over geologische tijdschalen 
(e.g. Kucera et al., 2005). De chemische samenstelling van de kalk schelpjes gemaakt door 
deze foraminiferen registreert de eigenschappen van het omgevende zeewater tijdens de 
biomineralisatie (e.g. Kucera and Schönfeld, 2007). Het doel van dit proefschrift is om te 
onderzoeken hoe de schelpen van planktonische foraminiferen seizoensgebonden veranderingen 
vastleggen, en of het mogelijk is om oceaan verstoringen van zogenoemde eddies, die door de 
Straat van Mozambique passeren, te herkennen.

In hoofdstuk 2 worden seizoensgebonden en sub-seizoensgebonden patronen in de fluxen 
van verschillende soorten planktonische foraminiferen gedurende een tijd-serie van een jaar 
onderzocht. Naast de typische winter indicatorsoorten Globigerinoides sacculifer, concludeer 
ik dat ook Globorotalia tumida, Globorotalia menardii en Globorotalia cultrata een duidelijke 
winter maxima vertonen. C. nitida vertoont een duidelijke maxima in het late najaar van 2008 
en een meer prominente zomerbloei in 2009. Schelp flux verhoudingen van de zomersoort 
Globigerinoides ruber en wintersoort G. trilobus bootsen de seizoensgebonden SST patroon 
na, terwijl de verhouding tussen de flux van Neogloboquadrina dutertrei en Globorotalia 
scitula overeen komt met een verdieping van de gemengde laag in de winter. Bovenop de 
seizoensfluctuatie, toont G. ruber vroege flux maxima, met de start van verdieping van 
isotherm tijdens het passeren van eddies. Maar deze aan eddies-gecorreleerde flux van G. ruber 
hebben een geringe invloed in vergelijking met het seizoen-effect. Op jaarbasis is de flux-
gewogen soortensamenstelling zeer vergelijkbaar met die gevonden in het bovenste sediment 
van het kanaal transect. Hieruit volgt, dat de eenjarige seizoengebonden flux verzameld door 
de sedimentval een gemiddeld jaar blijkt te zijn, terwijl het door de tijd gemiddelde sediment 
zowel seizoensgebonden en eddy-gegenereerde stromen bevat. Proxies gebaseerd op de isotopen 
en spoormetalen van de jaargemiddelde flux komen goed overeen met de waarden gemeten 
in zeebodem sedimenten, zij het licht verhoogde voor G. ruber. Recente opwarming in de 
zuidelijke Indische Oceaan zou dit verschil tussen sediment en zee oppervlakte temperaturen 
kunnen verklaren.

In hoofdstuk 3, worden de element samenstelling van vier soorten planktonische foraminiferen, 
verzameld door sedimentvallen, vergeleken met in situ waterkolom omstandigheden in de 
Straat van Mozambique. De analyses per kamer van deze foraminiferen onthult een nauwe 
koppeling tussen het voorkomen en de distributie van sporenelementen en hydrografische 
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veranderingen bij het passeren van anticyclonische eddies. Mg/Ca waarden van individuele 
kamers van (de aan het oppervlakte levende) Globigerinoides ruber en (de in de thermocline 
levende) Neogloboquadrina dutertrei volgen de temperatuursveranderingen en verminderde 
thermische stratificatie tijdens eddy condities. Op grotere diepte, registreren Globorotalia scitula 
en Pulleniatina obliquiloculata stabiele temperaturen en reageren daarmee op hydrografische 
veranderingen door hun habitat te verdiepen. Tijdens eddy omstandigheden wordt de 
thermische gradiënt tussen het oppervlaktewater en de thermocline verminderd, terwijl de 
gradiënt tussen thermocline en diepere water groter is. Dit blijkt uit een kleiner verschil in 
Mg/Ca gebaseerde temperaturen tussen G. ruber en N. dutertrei, en een grotere verschil in 
Mg/Ca gebaseerde temperaturen tussen N. dutertrei en G. scitula. Het temperatuurverschil 
tussen de twee species, N. dutertrei en G. scitula is groter dan de Mg/Ca-kalibratie gerelateerde 
onzekerheden en is daarom waarschijnlijk een geschikte proxy voor down-core-applicatie. 
Daarnaast duiden Mn/Ca waarden in schelpen van planktonische foraminiferen op een relatie 
tussen de waterkolom zuurstofvoorziening en inbouw van Mn. P. obliquiloculata en G. scitula 
bevatten hogere Mn/Ca waarden tijdens zuurstof minima in de waterkolom, wat overeen 
komt met de waterkolom variabiliteit van opgeloste Mn concentraties, terwijl de dicht aan de 
oppervlakte levende G. ruber en ondiepe thermocline levende N. dutertrei, in goed zuurstofrijke 
oppervlaktewater leven en daaaom lagere Mn/Ca-waarden in hun schelpjes tonen.

Hoofdstuk 4 onderzoekt de verticale migratie van planktonische foraminiferen tijdens hun 
leven door de waterkolom, waar zij een aantal diepte-gerelateerde condities tegen komen tijdens 
hun groei en calcificatie. Mg/Ca metingen aan individuele kamers worden gecombineerd met 
individuele schelp δ18O en δ13C van (de aan het wateroppervlakte levende) Globigerinoides 
ruber, (de in de thermocline levende) Neogloboquadrina dutertrei en Pulleniatina obliquiloculata 
en (de in dieper water levende) Globorotalia scitula van het Straat van Mozambique. 
De combinatie van soort specifieke Mg/Ca, δ13C en δ18O data met een diepte-resolutie 
massabalans model, bevestigen de verschillende migratie en calcificatie patronen voor elke 
soort als een functie van hydrografie. Individuele schelp δ18O kunnen niet altijd veranderingen 
van de diepte van het habitat in relatie met hydrografie (b.v. temperatuur) onthullen, maar de 
verschillen in Mg/Ca van de laatste kamers kunnen alleen worden verklaard door migratie van 
de foraminifeer als een reactie op veranderingen in temperatuurstratificatie. Deze resultaten 
laten zien dat de individuele kamer Mg/Ca en schelp δ18O metingen in overeenstemming zijn 
met elkaar en overeen komen met de veranderingen die eddies veroorzaken in de hydrografie. 
Waar individuele kamer Mg/Ca waarden het meest worden beïnvloed door eddy frequentie , 
weerspiegelen individuele schelp δ18O metingen de seizoensnaliteit duidelijker.
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In hoofdstuk 5 onderzoek ik het calciet fineer, korst of cortex die sommige planktonische 
foraminiferen aan het einde van hun levenscyclus vormen. Deze extra calciet laag kan variëren 
in structuur, samenstelling en dikte, en dragen potentieel het grootste deel van hun totale schelp 
massa bij, waardoor deze laag de element en isotoop compositie van de hele schelp domineren. 
In dit hoofdstuk pas ik Laser-Ablatie-ICP-MS profilering toe, om de variabiliteit in Mg/Ca 
en dikte van de schelpwanden van drie korstvormende soorten uit van sedimentvallen te 
onderzoeken. Qua samenstelling is de Mg/Ca in de korst significant lager van Neogloboquadrina 
dutertrei en Globorotalia scitula, evenals de cortex van Pulleniatina obliquiloculata, ongeacht 
de species-specifieke Mg/Ca van de gelamelleerde calciet schelp. Door korst/cortex-vorming 
neemt de dikte van de wand bijna de helft toein beide korst species en bijna een derde toe 
in de corticale P. obliquiloculata, ongeacht de initiële wanddikte van de schelp. Korstdikte 
en Mg/Ca neemt af naar de jongere kamers in N. dutertrei en in mindere mate ook in G. 
scitula. In tegenstelling, de cortex van P. obliquiloculata toont een vrijwel constante dikte en 
uniforme Mg/Ca compositie over het gehele specimen. Uit patronen in korstdikte en Mg/
Ca blijkt dat temperatuur niet de dominante factor bij korstvorming is. In plaats daarvan, 
presenteer ik een diepte-resolutie model die de verschillen in samenstelling binnen individuen 
en tussen opeenvolgende kamers, evenals de heterogeniteit van de compositie van de korst en 
gelamelleerde calciet, verklaard in alle drie de soorten die hier bestudeerd worden.

In hoofdstuk 6 „Syntheses en perspectieven“, worden de resultaten van de verschillende 
hoofdstukken in dit proefschrift gecombineerd om de mogelijke verschillen tussen de diverse 
soorten, gebruikt in de studies van dit proefschrift, te berekenen. De berekening van de potentiële 
geochemie (Mg/Ca en δ18O) houden rekening met schelpen flux en omvat de verschillen in 
korst en gelamelleerde calciet van de foraminiferen schelp. Verder beschrijft dit hoofdstuk ook 
onderwerpen die mogelijk de voorgestelde eddy proxy zou kunnen compliceren. Daarnaast 
worden inter- en intra-species U/Ca verschillen in het calciet van foraminiferen besproken 
en vergeleken met eerdere bevindingen. Ook wordt een poging gedaan om te speculeren op 
veelbelovende onderzoek richtingen voor de toekomst.


