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Oerbos Leusden 2017



Betula nana 12-14 cm 10,150 ± 25



The Dark Ages Project
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SEES.nl – Arctic academy – Edgeøya Expedition 2015



Onderzochte meren voor veranderingen in 
klimaat en landschap (Birks et al., 2004) 

Selectie boorlocaties SEES 2015







Geologie van Edgeøya: sedimentgesteente 
(Trias) en Doleriet uit het Krijt (Brekke et al., 
2014) 







IJswig polygonen bij Dolerittneset, NW Edgeøya: permafrost
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Relatieve zeespiegelcurves voor W en N Edgeøya (Bondevik et al., 1995) 









Würzburger Hütte
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Gravity corer voor het pakket los materiaal aan de top





Met een piston corer werden sedimentkernen verzameld in een dichte buis die 
werd afgedopt en pas in het lab in Utrecht zijn geopend voor monstername.



390cm - wl



relative sea-level fall

Andsjøen
isolation basin

organic gyttja

black clay with marine shells



https://www.nature.com/articles/s41598-018-25148-7

https://www.nature.com/articles/s41598-018-25148-7




Top van kern Sundneset II: 27- >50% organisch materiaal



a. 137Cesium, 226Radon and 210Pb concentraties (Bq/kg) in de kern SN-2. 

b. De Cesium piek op 1962-1963 AD (max 137Cs 29.5 cm diepte, AMS 14C datering met 
behulp van Bomb-Peak calibratie gaf 1971-1975 en de 210Pb-datering geeft een precieze
ouderdom voor deze geologisch jonge afzettingen.



Toepassing van bomb-peak dating
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Datering van een Salix polaris blaadje op 25-26cm 
met een activiteit van 144%, in combinatie met 
een Cs piek iets dieper (29cm) geeft een
onafhankelijke datering, het blad is gezien de 14C 
activiteit van 144% uit 1962-1963 of 1971-1975.

De stratigrafisch jongere positie van het 
wilgenblaadje boven de CS piek wijst op een
datering van 1971-1975 AD. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Radiocarbon_bomb_spike.svg




Dagelijkse, regionale zee-ijs concentratie bij Sundneset(20.5-21°E, 78-78.5°N) van 1978-2015. De 
rode lijnen geven de vroegste en laatste dag met een zee-ijsconcentratie van <55. Voor 1987 zijn
de data minder betrouwbaar en continu.

Vanaf halverweg 1980-1990 verloop de linkerlijn van Dag 200 naar Dag 130 (half juli -> half mei). 
Het zee-ijs verdwijnt eerder en in het najaar komt het zee-ijs later (oktober -> november) 
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Sundneset age depth



Op alle stops werd recent bladmateriaal 
van Salix polaris bemonsterd.



Temperatuurverloop van maart 2015 tot maart 2016 bij meetstations Hornsund (A) en N-
Edgeøya (B). NB niet alleen de gemiddeld hoogste waarden (6°C / 3°C), maar ook Tmax
(15.4°C / 9.6°C) en Tmin verschillen met enkele graden. Dit leidt tot een aanmerkelijk korter
groeiseizoen op Edgeøya.  Source: www.yr.no/place/Norway/Svalbard/



b: Microscoopbeeld van de opperhuid (epidermis) van verzamelde Salix polaris blaadjes
van Noord-Barentsøya (boven) en Zuid-Spitsbergen (onder) laten een duidelijk verschil
zien in celgrootte en -omtrek, gerelateerd aan een verschil in lengte van het groeiseizoen.
c: Fossiele Salix polaris bladeren, veelvuldig aanwezig en goed bewaard in de 
meerafzettingen van Sundneset (Zuid-Barentsøya). 

a: Salix polaris is de enige “boom” in Oost-Svalbard, en slechts een paar cm hoog.



https://www.sees.nl/2022

Voor SEES 2022 gaan we terug om de recente 
veranderingen vanaf 2015 te bemonsteren. 

We gaan ook hoger gelegen meren proberen te 
bemonsteren om verder terug in de tijd te kijken. 

En voor nu: bedankt voor de aandacht Photo: Marcel Paul

Conclusies:
• Isolatie van het meer: 4000 jaar geleden;
• In de meerafzettingen zijn duidelijke

klimaatveranderingen af te lezen;
• Extreme opwarming in de laatste 30 jaar;
• Recente veranderingen zijn gekoppeld aan

minder zeeijs, dat leidt tot langer groeiseizoen; 
• Lengte van het groeiseizoen lijkt ook

geregistreerd in bladresten van de poolwilg;

https://www.sees.nl/2022



