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11.. NEDERLANDSE SAMENVATTING 

SLIJPPLATENN ONTHULLEN DE VROEGERE OMVANG VAN DE 
ANTARCTISCHEE IJSKAP 

Achtergronden Achtergronden 

Eenn belangrijke aspect van het bestuderen van Antarctica als glaciaal systeem is het 

verkrijgenn van inzicht in het gedrag van de ijskap in de loop van de geschiedenis. 

Aangezienn de Antarctische ijskap mag worden beschouwd als een 'motor' van het klimaat 

opp aarde, kunnen veranderingen in de vroegere omvang van de ijskap vaak gerelateerd 

wordenn aan veranderingen in dit wereldklimaat (en omgekeerd). Uiteindelijk zou aldus 

verkregenn kennis van pas kunnen komen in modellen die uitspraken moeten doen over 

toekomstigetoekomstige ontwikkelingen, met name met betrekking tot de hoogte van de zeespiegel. 

Hett moge duidelijk zijn dat de omvang van de ijskap pas sinds de tijd van de eerste 
ontdekkingsreizenn min of meer bekend is, en pas met de eerste satellietfoto's direct 
meetbaarr is geworden. Wat daarvoor gebeurde, moet noodzakelijkerwijs worden 
gereconstrueerdgereconstrueerd uit gegevens die vandaag de dag (nog) voorhanden zijn. In de eerste plaats 
moett hierbij gedacht worden aan sedimenten, ofwel afzettingen. 

Opp dit moment bedekt de ijskap ongeveer 98 % van het vasteland van Antarctica, en 

bereiktt het ijs op veel plaatsen de omliggende oceaan. Dit houdt in dat sedimenten ten 

hoogstee op 2 % van het vasteland ontsloten zijn. Informatie over tijden dat de ijskap kleiner 

waswas dan vandaag de dag ligt dus veelal 'begraven' in de sedimenten onder de hedendaagse 

ijskap.. In perioden waarin de ijskap aangroeide, moet het ijs 'over de rand van het 

vasteland',, de oceaan 'ingeschoven' zijn. Wanneer deze glaciale expansies sporen hebben 

achtergelaten,, zouden deze terug te vinden moeten zijn in de sedimentarchieven van het 

continentaall  plat rond Antarctica. 

Wanneerr een gletsjer of ijskap de oceaan inschuift, zijn er - afhankelijk van lokale 

klimatologische,, topografische en tektonische factoren - twee mogelijkheden: ofwel het ijs 

blijf tt in contact met de zeebodem, ofwel het vormt een zogenaamde l\)s-shelf en begint te 

drijvenn bij de zogenaamde 'grounding line\ De grounding line, de grens tussen het deel van de 

ijskapp of gletsjer dat (nog) in contact is met de ondergrond, en het deel dat niet (meer) in 

contactt is met de ondergrond, is dus een belangrijke parameter in de bepaling van de 

omvangg van de ijskap op een bepaalde locatie op een zeker tijdstip. 
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Ervann uitgaande dat sedimenten die worden afgezet in een dergelijke glaci-mariene 

omgevingg (vóór het gletsjerfront of onder de ijs-shelf) verschillen van sedimenten afgezet 

inn een subglaciak omgeving, zouden (boor)kernen afkomstig van het continentaal plat 

uitsluitsell  kunnen geven over de positie van de grounding line in de loop van de 

geschiedenis. . 

Err is echter gebleken dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig is. Met de technieken en 

methodenn die normaal worden gebruikt, is de herkomst en geschiedenis van 

'aangeboorde'' sedimenten vaak niet eenduidig vast te stellen. De problemen liggen vooral 

inn het onderscheiden van verschillende typen diamict (slecht gesorteerde sedimenten). Het 

'toeval'' wil namelijk dat verscheidene processen in een glaci-mariene omgeving kunnen 

leidenn tot het afzetten van diamict. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden afgezet ten 

gevolgee van ice rafting, het uitsmelten van sediment of puin aan de basis van een drijvend 

ijslichaamm (ijs-shelf, ijsberg: primaire glaci-mariene afzettingen), of na massabewegingen als gevolg 

vann hellinginstabiliteit op de zeebodem. In het laatste geval wordt sediment ge-re-

mobiliseerdd om hellingafwaarts opnieuw te worden afgezet als een gravitatief diamict, een 

massabewegingaf^etting.massabewegingaf^etting. Ook subglaciak depositie of deformatie (onder een gletsjer of ijskap) kan 

eenn homogeen, macroscopisch massief (structuurloos) diamict opleveren. Het moge duidelijk 

zijnn dat het vaststellen van de exacte positie van de grounding line uit Antarctische 

sedimentarchievenn wordt bemoeilijkt doordat het onderscheid tussen de verschillende 

afzettingenn niet te maken is met gebruikelijke methoden en technieken. 

Slijpplaat-studies Slijpplaat-studies 

Di tt onderscheid tussen diamicten is in de meeste gevallen wel te maken wanneer gebruik 

wordtt gemaakt van dunne doorsneden [slijpplaten) van intervals uit kernen. Deze techniek, de 

micromicro morfologie, is afkomstig uit de bodemkunde en wordt op dit moment slechts op 

beperktee schaal toegepast in de glaciale sedimentologie. De studie van slijpplaten biedt 

evenwell  de mogelijkheid om onder de microscoop onderlinge relaties tussen sediment-

componentenn in detail te bestuderen zonder dat de samenhang van het materiaal 

verstoordd wordt. 

I nn de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit proefschrift wordt verslag gedaan van pogingen om 

eenn referentiekader te vormen voor de specifieke Antarctische probleemstelling. Deze 

hoofdstukkenn vormen als het ware het methodologische deel van het proefschrift (hierover 

laterr meer: z. 'over de methode'). De hoofdstukken 5 tot en met 9 zijn een serie van 5 

Antarctischee case studies. 
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Mett uitzondering van een enkel geval waar slijpplaat-analyse geen uitsluitsel gaf, kan 

wordenn gezegd dat de studie van sedimenten uit Marguerite Bay (hoofdstuk 5), Pine 

Islandd Bay (hoofdstuk 6) en de Ross Sea (hoofdstukken 7, 8 en 9) heeft geresulteerd in 

eenn betrouwbare classificatie van primair glaci-mariene sedimenten, 

massabewegingafzettingenn en subglaciale sedimenten. Als men de situatie van vóór en na 

dezee micromorfologische studies vergelijkt, kan alleen maar worden vastgesteld dat de 

kenniss van het sedimentarchief van het Antarctisch continentaal plat aanzienlijk is 

toegenomen. . 

Eenn selectie van slijpplaten afkomstig uit Marguerite Bay (Antarctisch Schiereiland) laat 

zienn dat veel van de locale Kwartaire sedimenten zijn gedeformeerd doordat ze zijn 

verplaatstt in massabewegingen. Dat massabewegingafzettingen een belangrijk deel van het 

sedimentarchieff  in Marguerite Bay vormen, was al vastgesteld in eerdere studies. De 

micromorfologischee informatie laat echter zien dat hun voorkomen waarschijnlijk 

frequenterr is dan tot nu toe werd aangenomen. 

Gezienn de geaccidenteerdheid van het continentaal plat ter plaatse kan deze grote rol voor 

massabewegingprocessenn niet echt als een verrassing gezien worden. In welke mate deze 

processenn werden geïnitieerd door het migreren van de grounding line blijf t onduidelijk. Wat 

well  duidelijk is, is dat de ijskap in contact is geweest met de 'zeebodem' op 68° 29' ZB, 

70°° 36' WL tijdens het Laat Kwartair (vermoedelijk Laatste Glaciale Maximum). De 

slijpplaatt van een kern genomen op deze locatie tijdens de Deep Freeze 1985 expeditie 

vertoontt microscopische verschijnselen die moeten worden toegeschreven aan subglaciale 

deformatie. . 

Hett continentaal plat rond Pine Island Bay (West Antarctica) was in het Laat Kwartair 

(LGM?),, afgaande op de resultaten van de micromorfologische analyses van Deep Freeze 

19855 kernen uit dit gebied, volledig, d.w.z. tot aan de rand op ongeveer 71° ZB, door de 

ijskapp bedekt.. Hoewel gezegd dient te worden dat niet alle interpretaties even zeker zijn, 

kann worden geconcludeerd dat het erg waarschijnlijk is dat de onderzochte sedimenten van 

dee buitenste regionen van het continentaal plat zijn afgezet of gedeformeerd door een 

ijskapp die in contact was met de ondergrond. 

Naarr gebleken is, kwamen in vergelijking met Marguerite Bay massabewegingen 

beduidendd minder voor in en rond de Pine Island Bay. Slechts in één van de onderzochte 

slijpplatenn werd een combinatie van microscopische verschijnselen herkend die 

karakteristiekk is voor gravitatieve afzettingen. 

Mett betrekking tot het 'mysterie van de ijs-shelf die verdween' (dit deel van de west 

Antarctischee ijskap, dat wordt gedraineerd door de snelstromende Pine Island Glacier en 

Thwaitess Glacier, wordt beschouwd als potentieel instabiel omdat een 'ondersteunende ijs 

shelff  ontbreekt) kan worden gemeld dat een dergelijke ijs-shelf vroeger mogelijk heeft 

bestaan.. Dichtbij Burke Island, waar het continentaal plat relatief ondiep is, werden 
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temiddenn van primaire glaci-mariene sedimenten subglaciaal gedeformeerde diamicten 

geïdentificeerd.. Aannemende dat deze sedimenten alle van dezelfde ouderdom zijn, zou 

menn zich een uitgebreide ijs-shelf kunnen voorstellen, die Burke Island als een soort 

ankerpuntt heeft gebruikt. 

Ookk in het gebied rond Drygalskilce Tongue en in Terra Nova Bay (westelijke Ross 

Sea)) bestaat een groot deel van de aangeboorde Kwartaire sedimenten uit subglaciaal 

gedeformeerdee en /of subglaciaal afgezette diamicten. Bijna de helft van de microscopisch 

onderzochtee Deep Freeze 1980 sedimenten vertoont karakteristieken die worden 

veroorzaaktt in processen van subglaciale deformatie, terwijl nog eens een derde tekenen 

vertoontt die kunnen worden toegeschreven aan massabewegingdeformatie. 

All ee slijpplaten van gedeformeerde sedimenten werden genomen van kernen uit grote 

glacialee dalsystemen, hetzij van de flanken, hetzij van de 'bodem'. Afgezien van het feit 

datt een dergelijke 'setting' ideaal is voor het ontstaan en voorkomen van submariene 

massabewegingen,, geeft de aanwezigheid van subglaciale sedimenten in de dalen reden 

omm aan te nemen dat vallei- en 'outlet' gletsjers als David Glacier 'verantwoordelijk' zijn 

voorr hun vorming. Of deze gletsjers deel uitmaakten van een uitgebreid Ross Sea ijs-shelf 

systeemm dat ook werd gevoed door de west Antarctische ijskap is iets wat niet kon 

wordenn vastgesteld in deze studie. 

Dee geschiedenis van de ijskap vóór het Kwartair weid onderzocht in slijpplaat monsters 

afkomstigg van de kernen geboord in het McMurdo Sound gebied tijdens het CIROS 

Projectt en het Cape Roberts Project. Zonder uitspraken te doen die te ver zouden voeren 

-- er is een scala van isostatische, tectonische en eustatische factoren dat mogelijk een rol 

heeftt gespeeld - kan worden vastgesteld dat tijdens het Oligoceen (CIROS-1) en tijdens 

hett Mioceen (CRP-1 en top CIROS-1) de ijskap een aantal malen in contact moet zijn 

geweestt met de zeebodem in McMurdo Sound. Aangezien de datering en de correlatie 

vann de twee kernen nog steeds onderwerpen van discussie zijn, kan slechts met enig 

voorbehoudd worden gesteld dat het Vroeg Oligoceen en het Mioceen perioden zijn 

geweestt van toegenomen activiteit wat betreft bewegingen van de grounding line. De 

periodee hiertussen zou wat 'rustiger' geweest zijn: in geen van beide kernen is in de 

sedimentenn die deze periode zouden vertegenwoordigen bewijs van subglaciale 

deformatiee gevonden. De micromorfologische analyses kunnen geen antwoord geven op 

dee vraag of de gevonden locale uitbreidingen van het ijs in verband moeten worden 

gebrachtt met een alpiene vergletsjering, dan wel met een vergletsjering op continent-

schaal. . 
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OverOver de methode 

Terugkijkendd kan niet worden ontkend dat het project als geheel een duidelijk 
methodologischmethodologisch karakter heeft gekregen. De ontwikkeling van de techniek micromorfologie 
looptt als een rode draad door dit proefschrift. Het zoeken naar criteria die zouden 
kunnenn leiden tot het onderscheid in subglaciale keilemen, proximale glacimarine 
diamictenn en massabewegingafzettingen was steeds het achterliggende motief voor de 
individuelee studies, niet alleen in de 'methodologische' hoofdstukken 2, 3 en 4, maar ook 
inn de 'case studies' van hoofdstuk 5 tot en met 9. 

Dee belangrijkste 'methodologische' resultaten op een rijtje: 

-- Zelfs onder de microscoop zijn subglaciale, glaci-mariene en gravitatieve diamicten 

vrijwell  niet van elkaar te onderscheiden op basis van hun textuur of compositie. Het 

sedimentarchieff  van het Antarctisch continentaal plat blijkt inderdaad een Vergaarbak' 

vann sedimenten met zowel terrestrische als mariene componenten. Er zijn zowel 

subglacialee keilemen met perfect, intact schelpmateriaal als glaci-mariene afzettingen 

bestaandd uit niets dan terrestrisch silt, zand en kiezels aangetroffen. 

-- Veel van de onderzochte diamicten bevatten structuren die wijzen op deformatieprocessen. 

Gezienn het gebrek aan differentiërende textuur- en compositiekenmerken, alsmede gezien 

hett specifieke idee dat tijdens de vorming van massabewegingafzettingen en subglaciale 

diamictenn per definitie deformatie optreedt, moeten deze vaak subtiele microscopische 

structurenn worden gezien als een belangrijke leidraad in het oplossen van het Antarctische 

groundingg line probleem. 

-- Sedimenten deformeren op een microschaal door discrete, interne rotaties en 

bewegingenn langs vlakken, ongeacht het proces dat 'verantwoordelijk' is voor de 

deformatiee (zowel gravitatief als subglaciaal). De bewegingen worden 'gereflecteerd' in 

kenmerkendee schikkingen en oriëntaties van (zand)korrels, kiezels en kleideeltjes. Zo 

gevormdee microscopische structuren (zie o.a. hoofdstuk 4) vertonen vaak een opvallende 

gelijkeniss met macroscopische deformatiestructuren zoals bekend uit veldsituaties. Men 

zouu dit verschijnsel structureel isomorfisme kunnen noemen. 

Ondanks^Ondanks^ of misschien wel juist dankzij de bovengenoemde 'ontdekkingen' moet worden 

vastgesteldd dat het geven van een 'foolproof micromorfologisch algoritme voor de 

interpretatiee van sedimenten in een grounding line archief (op dit moment?) niet te geven 

is.. De meeste van de geobserveerde verschijnselen schijnen zowel in subglaciale als in 

gravitatievee diamicten voor te komen: slechts in een uitzonderlijk geval kan één enkel 
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verschijnsell  werkelijk diagnostisch zijn voor het ene of het andere proces. Eigenlijk 

kunnenn alleen de in situ gekraakte kwartskorrels (zoals beschreven in hoofdstuk 2) en de 

specifiekee trends in shear richtingen (hoofdstuk 3) gezien worden als exclusieve 

verschijnselenn voor subglaciale, respectievelijk massabewegingdeformatie. 

Betrouwbaree interpretaties zijn derhalve noodzakelijkerwijs gebaseerd op associaties van 

microscopischee kenmerken. Hoewel de betrouwbaarheid normaal gesproken zal 

toenemenn met het aantal kenmerken in een associatie, behoeft het verder geen uideg dat 

-- zoals in iedere andere onderzoeksmethode - onjuiste interpretaties nooit helemaal 

kunnenn worden uitgesloten. Er is altijd een kans dat een zekere combinatie van 

verschijnselen,, die in de meeste gevallen voorkomt in bijvoorbeeld subglaciale sedimenten 

(enn dus als zodanig zal zijn geïnterpreteerd), nu eens voorkomt in massabeweging. 
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