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SAMENVATTING 

Sedimenten uit meren kunnen uitstekende recons-
tructies leveren van milieu- en klimaatverande-
ring. Het Fúquene Meer in Colombia (5° 27’N, 
73° 46’W) ligt op 2540 m hoogte in een Andiene 
vallei. De huidige bosgrens ligt daar op 3200 m 
en vormt de overgang van gesloten bergbos naar 
de open páramovegetatie. De positie van dit meer 
is strategisch gelegen om vegetatieveranderingen 
te registreren, om rede dat het halverwege de ho-
ogste bosgrenspositie gedurende een interglaciaal 
(~3500 m) en de laagste positie (~2000 m) gedu-
rende een glaciaal ligt. Dit verklaart de opmer-
kelijk hoge temperatuurgevoeligheid van de po-
llendiagrammen van dit meer en de waarde voor 
paleoecologische reconstructies in de noordelijke 
Andes in het algemeen.

Voorgaand onderzoek aan boorkernen, verzameld 
aan de rand van het meer, leidde tot veelbelovende 
resultaten. Dit motiveerde om een kern te boren in 
het diepste deel van het meer met als doel een vo-
lledige interglaciaal-glaciaal cyclus te bestuderen. 
Uit twee parallelle kernen Fúquene-9 en 10 (Fq-9 en 
Fq-10) van elk ~60 m diep werd uit de beste delen 
van elke kern de samengestelde sedimentsequentie 
Fúquene-9Composiet (Fq-9C) gevormd. Dit proefs-
chrift presenteert de resultaten van de onderste deel 
van de sequentie; het bovenste deel vormt het pro-
efschrift van M. Groot. Met een monsterafstand van 
1 cm zijn een reeks van proxies geanalyseerd. Bes-
tudeerde biotische proxies zijn pollen en het gehalte 
aan organisch materiaal (bepaald via loss on igni-
tion). Abiotische proxies omvatten de lithologie, ko-
rrelgrootteanalyse, en geochemische samenstelling. 
Het hoofddoel van dit onderzoek was het reconstrue-
ren van klimaatverandering in de noordelijke Andes 
met hoge resolutie in de tijd voor het laatste deel van 
het Pleistoceen, het correleren van de signalen van 
vegetatie en klimaatverandering uit de verschillende 
kernen van het Fúquene Bekken, en het correleren 
van de klimaatreconstructie met mariene en ijsker-
nen om de relevantie voor klimaatverandering op 
wereldschaal vast te stellen.

In Hoofdstuk 2 is uit twee parallelle kernen een sa-
mengestelde sedimentsequentie gevormd: Fúque-
ne-9Composiet (Fq-9C). De constructie van Fq-9C 
was in eerste instantie gebaseerd op veranderingen 
in lithologische kenmerken. Met behulp van hoge-
resolutie cuves van Fe en Zr, verkregen via X-ray 
fluorescentie (XRF) werd meer detail over de litho-
logische sequentie verkregen en kon een fine-tuning 

plaatsvinden. Kern Fq-9 had de beste kwaliteit en 
werd daarom leidend terwijl de sedimenten uit kern 
Fq-10 werden gebruikt om Fq-9-kernintervallen 
van mindere kwaliteit te vervangen, of ontbreken-
de sediment intervallen op te vullen. Onzekerhe-
den in de 14C dateringen leidde tot het gebruik van 
een andere methode om de chronologie te bepalen. 
Frequentieanalyse van de boompollencurve in het 
dieptedomein, het vergelijken van de gevonden fre-
quenties met mogelijke drivers van klimaatveran-
dering, en fine-tuning van de driver in Fúquene met 
hetzelfde signaal gefilterd uit de mariene standaard 
curve van Lisiecki and Raymo (2005) leidde tot 
een robuste chronologie. De boompollencurve re-
presenteert de gemiddelde jaartemperatuur (MAT). 
Meest dominant waren de cycli van ~22.6 m en ~9 
m en vergelijking van ratio’s uit deze getallen met 
ratio’s van mogelijke drivers leerde dat deze cycli 
respectievelijk  de ~100,000 jaar (~100 kyr) cyclus 
van de eccentriciteit van de aardbaan, en de ~41 kyr 
cyclus van de scheefstand van de aardas (obliquity) 
representeren. Een directe correlatie tussen de ge-
filterde ~9 m cyclus en de gefilterde 41 kyr cyclus 
uit de δ18O benthic stack record LR04 van Lisiecki 
& Raymo (2005) toonde onmiskenbaar aan dat de 
Fq-9C record de periode van 284,000 tot 27,000 
jaar voor heden (284-27 ka) representeert met een 
resolutie van ~60 jaar. Als gevolg laten alle proxies 
de veranderingen zien in het Fúquene bekken en 
in de regio daaromheen tijdens de mariene isotoop 
stadia (MIS) 8 tot 3. Omdat de Fq-9C record de la-
atste 27 ka niet representeert is het pollendiagram 
van Fq-2 gebruikt om deze tijdserie te verlengen 
tot aan het eind van het Holoceen. Resultaten van 
experimenten met klimaatmodellen tonen aan dat 
naast thermische insolatie ook veranderingen in de 
wereldwijde hoeveelheid ijs en de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer belangrijke drivers 
zijn van temperatuurveranderingen. in de noorde-
lijke Andes. Deze klimaatreconstructie toont de 
variabiliteit van het klimaat, de temperatuur in het 
bijzonder, van een astronomische tijdschaal tot op 
een tijdschaal van millennia en zelfs eeuwen.

In Hoofdstuk 3 is een recontructie gemaakt van 
de locale en regionale vegetatiedynamiek voor de 
periode van 284 tot 133 ka. De reconstructie van 
de locale vegetatiedynamiek is gebaseerd op gese-
lecteerde pollen, varensporen en algen. Met behulp 
van een stratigrafische clusteranalyse (CONISS) 
zijn 11 pollenzones herkend. Een synthese van de 
aquatische vegetatie en het koolstofgehalte van het 
sediment leidde tot het herkennen van 5 verschi-
llende afzettingsmilieu’s in termen van watervege-
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tatie, energieniveau van het sedimenttransport en 
de daarop volgende afzetting, en productie van or-
ganische stof (biomassa). Dominantie van moeras 
en natte-oever vegetatie correleert met een hoge 
biomassaproductie en sedimentatie van fijnkorre-
lig sediment: dit reflecteert een laag energetisch 
niveau, veel moerasvegetatie en een meer met een 
klein oppervlak. Veel vegetatie van ondiep water 
correleert met een lager gehalte aan organisch ma-
teriaal, en sediment met een variabele korrelgrootte 
(fijn tot grof sediment). Dit reflecteert een dynamis-
cher milieu met een groter oppervlak van het meer. 
Vegetatie kenmerkend voor ondiep tot diep water, 
een fijkorrelig sediment met een laag organisch ge-
halte reflecteert diep water en een groot opervlak 
van het meer. Op basis van deze kenmerken werden 
63 periodes herkend met een gemiddelde duur van 
2300 jaar. Tijdens MIS 8 had het Fúquene Meer een 
gemiddeld tot groot oppervlak onderbroken door 
slechts korte periodes met een lage waterstand. Ti-
jdens MIS 6 liet het meer vooral moerascondities 
zien en had het een relatief klein oppervlak. Tijdens 
het interglaciaal MIS 7 was het meer voornamelijk 
klein met uitgebreide moerassen.

De regionale vegetatiedynamiek is gebaseerd op 
geselecteerde pollen taxa die kenmerkend zijn voor 
subandien bos, Andien bos, subpáramo, graspáramo, 
en droge vegetatie. Veranderingen in de proporties 
van deze ecologische groepen in het pollendiagram 
laat de regionale vegetatiedynamiek zien. Deze alti-
tudinale verschuivingen van de vegetatie, inclusief 
de bosgrens (UFL), worden aangedreven door veran-
deringen in gemiddelde jaartemperatuur (MAT). Met 
behulp van stratigrafische clusteranalyse (CONISS) 
zijn 10 periodes (pollenzones) herkend. Op basis van 
veranderende vegetatiespectra en korrelgroottever-
delingen zijn 52 subzones herkend, kore periodes 
met een karakteristieke setting die de stadiaal-in-
terstadiaal dynamiek binnen een ijstijd weerspiege-
len. Identificatie van interstadialen is gebaseerd op 
het 95% betrouwbaarheidsinterval van het Clean 
signaal van de boompollen curve uitgevoerd in het 
tijdsdomein. MIS 8 (alleen het laatste deel is verte-
genwoordigd) toont 6 interstadialen. De complete 
interglaciaal-glaciaal cyclus MIS 7-6 heeft 20 inters-
tadialen die corresponderen met snelle klimaatve-
randeringen. In het pollendiagram corresponderen 
die met veranderingen ter grootte van ≥15% boom-
pollen. Als de bosgrens omhoog schuift zijn Alnus, 
Myrica, Quercus de eerste indicatoren van verande-
ring gevolgd door Myrica, Weinmannia, Quercus en 
Miconia. Tijdens stadialen lag de bosgrens beneden 
het meer en de regionale vegetatie op de hoogte van 

het meer bestond uit subpáramo en grasspáramo ve-
getatie, gedomineerd door planten uit de families van 
de Asteraceae en Poaceae. Abrupte opwarming van 
stadiaal tot interstadiaal condities duurde gemiddeld 
330 jaar terwijl de afkoeling naar stadiale condities 
meestal 1000 tot 3500 jaar duurde. Op basis van een 
temperatuurgradiënt van 0.65 °C/100 m vertikale 
vegetatieverschuiving laat de boompollencurve een 
opwarming zien van stadiaal naar interstadiaal con-
dities ter grootte van 7 tot 10 °C MAT. Stadialen uit 
MIS 8 waren kouder dan stadialen uit MIS 6. De ho-
ogste temperaturen (~15,5 °C) kwamen voor tijdens 
de interstadialen van MIS 7.5 en 7.3. Interstadialen 
van MIS 6 (gemiddeld ≥11.5 °C) waren warmer dan 
die van MIS 8 (gemiddeld ≤ 11.5 °C).

Frequentieanalyse van de watervegetatie, eve-
neens met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 
laat zien dat de dynamiek van de waterstanden in 
het meer eveeens op een tijdschaal van millennia 
plaatsvond. Perioden van ~1500 jaar typeren de 
stadiaal-interstadiaal cycli en maken een vergeli-
jking relevant met de Dansgaard-Oeschger (DO) 
cycli die voor de periode van de laaste 120,000 
jaar zijn vastgesteld. Klimaatdynamiek op millen-
nium schaal lijkt een zeer robust kenmerk te zijn 
van het globale klimaatsysteem omdat het ook is 
waargenomen in de klimaatdynamiek van onder 
andere Antarctica, Groenland, en de zuurstofisoto-
op curves van de oceaansedimenten.

In Hoofdstuk 4 is de chronologie van de eerder 
geanalyseerde kernen Fq-2, Fq-7C en Fq-3 uit het 
bekken gereviseerd en waar mogelijk verbeterd. 
Daartoe zijn de oorspronkelijke 14C dateringen ge-
bruikt in combinatie met de nieuwe methode van 
chronologiebepaling, en waar nodig biostratigrafis-
che aanwijzingen. De reconstructies van vegetatie 
en klimaat zijn met elkaar vergeleken. Deze sedi-
mentkernen hebben de waargenomen sedimentcycli 
in Fq-9C gemeen hetgeen betekent dat er gezamen-
lijke drivers zijn. Dominante cycli in het dieptedo-
mein correleren met het astronomische signaal van 
de obliquity, of de tweede harmonische ocillatie er-
van. Op basis van gereviseerde crhonologieën die 
tesamen de laatste 134,000 jaar representeren zijn 
alle kernen opnieuw gecorreleerd. Tesamen laten ze 
een robust beeld zien van de regionale vegetatiedy-
namiek en de daarvan afgeleide klimaatdynamiek. 
De 5 onderscheiden hoofdperiodes komen goed 
overeen met MIS 5 tot 1. Ondergeschikte verschi-
llen tussen de pollendiagrammen afkomstig van de 
periferie van het meer kunnen worden teruggevoerd 
op verschillende omstandigheden van de boorloca-
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ties. Daarmee gaan kenmerken gepaard betreffende 
sedimentaccumulatie en gevoeligheid voor hiaten 
in de sedimentkolom.

De temperatuurreconstructie van de Fq-BC sedi-
menten voor de laatste 284,000 jaar zijn vergeleken 
met klimaatreconstructies gebaseerd op de zuursto-
fisotoop stratigrafie van de lange mariene kernen, 
alswel met de klimaatreconstructies uit de ijskappen 
van Groenland en Antacrtica. De klimaatrecons-
tructies komen goed overeen en daarmee is aange-
toond dat het klimaatsignaal uit het Fúquene Meer 
representatief is voor het globale klimaatsysteem. 
De belangrijkste drivers van het klimaatsysteem in 
de noordelijke Andes zijn geassociëerd met de ec-
centriciteit van de aardbaan (100.000 jaar ritme) en 
de scheefstand van de aardas (41.000 jaar ritme). De 
Terminaties I, II en III lijken sterk op de Termina-
ties in mariene kernen met hoge resolutie, alswel de 
Terminaties in de beste continentale pollendiagra-
mmen. De twee-stap opwarming van Terminatie I 
(Bølling-Allerød/Younger Dryas overgang) corre-
leert in vorm en tijd goed met het equivalent van 
de noordelijke Andes (Susacá-Guantiva/El Abra 
overgang). De Fq-BC curve laat ook een twee-stap 
opwarming zien in Terminatie II (zoals ook in enkele 
mariene kernen is gevonden) en Terminatie III. De 
tijdserie van de gemiddelde jaartemperatuur toont 
duidelijk klimaatvariabiliteit op millenniumschaal. 
Gedurende de laatste interglaciaal-glaciaal cyclus 
(MIS 5-2) komen timing, vorm, en periodiciteit 
van de meeste klimaatfluctuaties goed overeen met 
de Dansgaard-Oeschger cycli, vooral de cycli met 
nummers 1, 8, 12, 14, 19, 29, 26, 27 en 28 hebben 
in de Fúquene kern een betrouwbaar interstadial-
stadial equivalent. Voor de periode voor 133.000 
jaar geleden documenteert deze kern uit Colombia, 
maar ook kernen uit het Middelllandse Zee gebied 
en Antarctica het interstadiaal-stadiaal ritme, ofwel 
de DO-stijl cycli. Echter het systeem van numme-
ring verschilt per locatie en auteur.

Hoofdstuk 5 Richt zich op de geochemische analy-
se van de sedimenten. Het laat een studie zien van 
de relatie tussen de geochemische samenstelling 

van het sediment en andere onderzochte variabelen 
met als doel de abiotische dynamiek in het bekken 
te reconstrueren. Van de serie elementen die met X-
ray fluorescentie (XRF) zijn geanalyseerd werden 
12 elementen gebruikt om de relatie tussen ‘source’ 
(de geologische formaties) en ‘sink’ (het sediment 
in het meer) vast te stellen. Via een ordinatie met 
behulp van ‘principal component analysis’ (PCA) 
zijn de belangrijkste procesen geïdentificeerd. De 
elementen Al, Si en K zijn vrijwel ononderbroken 
afgezet en dit is typerend voor de samenstelling van 
de klei, en het transport ervan vanuit de verschillen-
de brongebieden naar het meer. De concentratie van 
Zr toont de intensiteit van de fysische verwering van 
kwartsiet. De curves voor Ca, Sr, Fe, S, Zn, and Cl 
laten het transport zien van verweringsproducten 
van kalksteen en schalie en van in situ chemische 
verwering onder anoxische condities in het meer. 
Een vergelijking door middel van PCA van de cur-
ves voor pollen (indiceert klimaatomstandigheden), 
korrelgroottefracties, gehalte aan organisch materia-
al, en de concentratie aan geochemische elementen 
bevestigt de invloed van klimaatverandering op de 
samenstelling van het sediment, de transportpro-
cessen, en de sedimentatie in het bekken. Deze va-
riatie is samengevat in 6 verschillende cartoons die 
de verschillende settings weergeven. Deze cartoons 
vormen de basis voor de reconstructie van het mi-
lieu. In het algemeen is de neerslag van redox-gevo-
elige elementen zoals Fe en S gecorreleerd met een 
hoge accumulatie van organisch materiaal tijdens 
interglaciale en interstadiale klimaatcondities in een 
milieu dat gedomineerd wordt door moerassen. Een 
intensiever transport en grotere accumulatie van Zr 
en Si gerelateerd aan grofkorrelige zandige sedi-
menten is geassocieerd met perioden waarin ondiep 
tot diep water condities overheersten en reflecteert 
natte klimaatcondities meestal gedurende koele tot 
koude glaciale/stadiale condities.

In Hoofdstuk 6 zijn de resultaten uit de vorige ho-
ofdstukken samengevat, is de voortgang van het 
paleoecologisch onderzoek in de noordelijke Andes 
besproken, en zijn enkele suggesties gedaan voor 
toekomstig onderzoek.




