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Samenvatting

Opzet van het onderzoek

Grotten bieden informatie in de vorm van speleothemen: kalkformaties die in het stabiele
en luchtvochtige klimaat van de grot worden gevormd. De meest bekende speleothemen
zijn stalagmieten en stalactieten. Dit klimaatonderzoek richt zich op de informatie van
speleothemen en specifiek op de klimaatinformatie zoals die is opgeslagen in stalagmieten.

Veel klimaatreconstructies op land en ook op zee zijn gebaseerd op het meten van subtiele
veranderingen in de verhouding tussen de stabiele zuurstofisotopen. Het element zuurstof
bestaat uit drie stabiele isotopen (16O, 17O en 18O). Een isotoop heeft een verschillend
aantal neutronen maar altijd hetzelfde aantal protonen als een ander isotoop van hetzelfde
element. Door fysische processen zullen lichte isotopen (16O, minder neutronen) anders
reageren dan de zware isotopen (18O, meer neutronen). Dit resulteert in een verandering
in de onderlinge verhouding van de 16O- en 18O-isotopen. De onderlinge verhouding tussen
de verschillende isotopen van de elementen zuurstof, koolstof en waterstof levert veel bruik-
bare informatie op over het klimaat in het verleden, bijvoorbeeld voor het reconstrueren
van veranderingen in temperatuur en neerslag. Belangrijke klimaatgegevens kunnen uit (re-
gen)water gehaald worden aan de hand van de verschillende isotopenverhoudingen. Fossiel
regenwater is schaars en voornamelijk als ijs in gletsjers en ijskappen beschikbaar. IJskernen
vormen een belangrijke basis voor onderzoek naar het klimaat in het Quartair, omdat fossiel
water geanalyseerd kan worden. Een nadeel is de geografische verspreiding van ijskernen
omdat ze alleen genomen kunnen worden in gebieden met een poolklimaat.

Informatie over de temperatuur wordt tevens vastgelegd in de zuurstofisotopenverhouding
van carbonaat (calciet/aragoniet), waar stalagmieten uit bestaan. De verhouding tussen
de zuurstofisotopen (16O/18O) is afhankelijk van de temperatuur, hierdoor is er informatie
beschikbaar over de temperatuur ten tijde van de carbonaatafzetting. Echter, om de tem-
peratuur in het verleden te kunnen berekenen is het nodig de zuurstofisotopenverhouding
van het carbonaat van de stalagmiet en die van het grotwater op het moment van neerslag
te kennen. In het carbonaat van speleothemen is een kleine hoeveelheid water ingesloten,
zogeheten vloeistofinsluitsels. Wanneer de isotopenverhouding van dit 'fossiele' water geme-
ten kan worden, is de isotopenverhouding van het oorspronkelijke grotwater bekend en kan,
door dit gegeven te combineren met de zuurstofisotopenverhouding van het carbonaat, de
temperatuur ten tijde van de carbonaatvorming nauwkeurig gereconstrueerd worden.

In dit onderzoek presenteren we de eerste uit speleothemen afgeleide gegevens over holocene
klimaatveranderingen in het Peruaanse Andesgebergte. Ten behoeve van deze klimaatre-
constructies hebben we ons gefocust op de analyse van stabiele isotopen en sporenelementen
van het carbonaat in speleothemen. Om de variatie in temperatuur en regenval beter te
kunnen kwantificeren vanuit deze proxyrecords hebben we een techniek ontwikkeld waarmee
we stabiele isotopen kunnen analyseren van fossiel 'druipwater' dat gevangen zit in kleine
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holtes (vloeistofinsluitingen). De hypothese is dat het combineren van gegevens over sta-
biele isotopen afkomstig uit vloeistofinsluitingen met die van het bijbehorende carbonaat
ons in staat stelt tot een betrouwbare berekening van de temperatuur in vroeger tijden te
komen.

Dit proefschrift bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is technisch georiënteerd
(hoofdstuk 2 t/m 5) en omvat de U-Th-dateringstechniek (hoofdstuk 2), een controle-
experiment in een grot in Peru (hoofdstuk 3) en twee verschillende technieken om het water
aan de speleothemen te onttrekken en de isotopensamenstelling ervan te bepalen (hoofd-
stuk 4 & 5). Deze technieken zijn toegepast op stalagmieten afkomstig uit drie grotten in
Peru. De resultaten hiervan komen aan de orde in de hoofdstukken 6 t/m 9. In hoofdstuk 6
& 7 worden de resultaten gëınterpreteerd van de gegevens uit twee laaglandgrotten uit het
Amazonebekken, terwijl in hoofdstuk 8 de allereerste klimaatgegevens gepresenteerd wor-
den die afkomstig zijn van een stalagmiet uit een grot in het hooggebergte van de Andes. In
hoofdstuk 9 zijn alle gemeten vloeistofinsluitsels met elkaar vergeleken met een eenvoudig
neerslagisotopenfractionatiemodel.

Samenvatting per hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introduction

Algemene informatie over het klimaat van Zuid-Amerika en het ontstaan van stalagmieten.

Hoofdstuk 2: Uranium-series dating method applied on speleothems

De uranium-series dateringstechniek is complex, maar fundamenteel voor op speleothemen
gebaseerd klimaatonderzoek, omdat ze een onafhankelijk en betrouwbaar ouderdomskader
biedt. Alle in Peru verzamelde stalagmieten werden aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam (VUA) op basis van het radioactief verval van uranium naar thorium gedateerd.
Behalve een ouderdomskader zijn er lageresolutiegegevens van stabiele isotopen vastgelegd.
Op basis van de combinatie van dit ouderdomskader en de gegevens van stabiele isotopen is
het geschiktste materiaal om het holoceen te onderzoeken geselecteerd. De voor dit onder-
zoek verzamelde en gedateerde speleothemen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd, maar
zonder nadere details.

Hoofdstuk 3: Seasonal environmental monitoring results from a cave in Peru-

vian Amazonia

Van september 2003 tot 2004 is tussen twee veldwerkperiodes door een controle-experiment
uitgevoerd in de Cueva de las Lechuzas. De data bestaan uit metingen van de stabiele iso-
topensamenstelling en de sporenelementenconcentraties aan verzamelde watermonsters en
het permanent volgen van de temperatuur en de druppelsnelheid op specifieke locaties in de
grot. Dit experiment is opgezet om de situatie in de grot te onderzoeken en de wisselwerking
met seizoensinvloeden van buiten. Het laat de complexe en dynamische wisselwerking zien
van de hydrologie in de grot met de neerslagveranderingen buiten.
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Hoofdstuk 4: A continuous-flow crushing device for on-line δ
2H analysis of fluid

inclusion water in speleothems

Een van de hoofdzaken van dit proefschrift is de ontwikkeling van een methode om de
stabiele-isotopenverhouding (δ2H) van vloeistofinsluitingen uit calciet van speleothemen
nauwkeurig te kunnen analyseren. Twee onafhankelijke technieken om water aan de in-
sluitingen te onttrekken worden beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft een nieuwe, aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam ontwikkelde, methode. Deze maakt het mogelijk het in-
gesloten water aan het calciet te onttrekken en de stabiele-isotopenverhouding nauwkeurig
te bepalen. Dit is een belangrijke technische doorbraak voor dit type vloeistofonttrekking
en voor het doen van metingen eraan en biedt nieuwe mogelijkheden voor klimaatonder-
zoek met speleothemen. De methode is gebruikt voor de data die gepresenteerd wordt in
de hoofdstukken 6 t/m 9.

Hoofdstuk 5: Water release patterns of heated speleothem calcite and hydrogen

isotope composition of fluid inclusions

Dit hoofdstuk beschrijft het proces van het vrijkomen van water, wanneer het speleotheem
calciet wordt verhit tot ∼900° Celsius. Gebleken is dat water vrijkomt gedurende het kapot-
gaan van de calcietkristallen en bij het omzetten van calciet tot calciumoxide. Beide stadia
van het vrijkomen van water werden afzonderlijk bemeten op hun δ

2H-samenstelling, waar-
bij een klein verschil in isotopensamenstelling kon worden waargenomen. Het voordeel van
deze techniek is dat de wateropbrengst hoger is dan bij de Amsterdamse kraaktechniek. Het
nadeel is dat de zuurstofisotopen onbetrouwbaar worden na het omzetten van calciet tot
calciumoxide. Het gevolg hiervan is dat alleen gegevens van waterstofisotopen kunnen wor-
den verzameld. Dit werk is uitgevoerd in samenwerking met het 'Laboratoire des Sciences
du Climat et l'Environnement' (France) en heeft tot een gezamenlijke publicatie geleid.

Hoofdstuk 6: Fossil dripwater in stalagmites reveals Holocene temperature and

rainfall variations in Amazonia

Hier wordt aangetoond dat speleotheem materiaal dat het hele holoceen bestrijkt, inzicht
kan geven in temperatuur- en neerslagvariatie in het Amazonegebied tijdens die periode.
De berekende temperatuurvariatie gedurende het holoceen is gering, wat suggereert dat de
neerslagvariatie de dominante factor is die het klimaat in het Amazonebekken beheerst.
Het in fase lopen van de isotopengegevens van vloeistofinsluitingen en het calciet wijst erop
dat de neerslagvariatie gestuurd wordt door de energie afkomstig van de zon.

Hoofdstuk 7: High resolution stable isotope and trace element speleothem

records of the last ∼5000 year, Cueva de las Lechuzas, lowland Peruvian Ama-

zonia

Een stalagmiet uit de Cueva de las Lechuzas is bemeten op zijn isotopenverhouding en op
concentraties van sporenelementen. Dit materiaal, dat het late holoceen bestrijkt, laat een
regelmatige cyclus zien, zowel in de zuurstof- en de koolstofisotopen van het speleotheem
calciet als in de concentraties van de sporenelementen. Het patroon is consistent en klopt
voor alle gemeten proxy's en de verklaring wordt gevonden in de druppelsnelheid. Aangezien
het regenwater de grondwaterstand bëınvloedt wat doorwerkt in de grot, weerspiegelen
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deze gegevens de veranderingen in de neerslaghoeveelheden en tonen zo de neerslagvariatie
gedurende de laatste vijfduizend jaar.

Hoofdstuk 8: Climate reconstruction of the Andean highlands based on a late

Holocene speleothem from Gruta de Huagapo

Dit hoofdstuk vertelt hoe een stalagmiet is onderzocht, die afkomstig is uit de Gruta de
Huagapo op 3572 meter boven zeeniveau. Analyses van stabiele isotopen en van sporenele-
menten tonen variatie in neerslag aan. De gecombineerde analyses van stabiele isotopen van
vloeistofinsluitingen en van die van het calciet van de speleothemen laten temperatuursver-
anderingen gedurende de laatste vijfduizend jaar zien. Temperatuurdalingen hangen samen
met drogere omstandigheden, terwijl temperatuurstijging op meer neerslag wijst.

Hoofdstuk 9: Late Holocene rainwater stable isotope fractionation patterns as

evidenced in fluid inclusions from stalagmites and snow from ice cores in an

altitudinal transect over the Andes mountain chain

Dit hoofdstuk laat zien dat de techniek om de stabiele-isotopenverhouding van fossiel re-
genwater te meten het mogelijk maakt om een hoogteprofiel van de isotopenverhouding
van het regenwater dwars over de Andes heen samen te stellen. Gegevens van speleothe-
men uit laaglandlocaties zijn vergeleken met die van een hooglandlocatie en tenslotte
met die van ijskernen uit Quelccaya en Huascarán in de Andes. Al het materiaal bevat
stabiele-isotopengegevens die representatief zijn voor fossiel regenwater. Deze gegevens zijn
vergeleken met behulp van een eenvoudig Rayleigh distillatiemodel.
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