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Modelling the early Cenozoic Antarctic ice sheet history 
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Algemeen wordt aangenomen dat de geschiedenis van de Cenozoïsche 
Antarctische ijskap begon bij de overgang van het Eoceen naar het Oligoceen 
(34,44-33,65 Ma), toen kleine, geïosleerde ijskappen uitgroeiden tot een ijskap 
van continentale omvang. Bewijzen die wijzen op het verschijnen van een grote 
terrestrische ijskap zijn een toename van ~1.2-1.5‰ in de wereldwijde 
benthische zuurstofisotopen, de afzetting van glaciale sedimenten nabij het 
Antarctische continent en een wereldwijde zeespiegeldaling van ongeveer 50 
m. De beslissende factoren voor de afkoeling op het Antarctische continent zijn 
lange tijd omstreden geweest en worden toegeschreven aan een algemeen 
dalende trend in de concentraties aan koolstofioxide in de atmosfeer en/of aan 
het thermisch isolerende effect van de zich ontwikkelende circumpolaire 
Antarctische stroom, toen de Drake Straat en de Tasmaanse Straat geleidelijk 
openden.  
 
In deze thesis wordt de vroege Cenozoïsche ijskapevolutie onderzocht met 
behulp van een nieuwe koppelingsmethode waarbij een emulator wordt 
gebruikt om het ijskapmodel en het klimaatmodel met elkaar te laten 
interageren op een tijdschaal van meerdere miljoenen jaren. Het gebruik van 
een emulator laat een gedetailleerde voorspelling van de actuele forcering toe, 
gebaseerd op een groot aantal vooraf gesimuleerde klimaatruns. Bovendien kan 
de onzekerheid voor een bepaalde klimaattoestand worden gekwantificeerd. De 
nieuwe koppelingsmethode is toegepast op het laat Eoceen om het gedrag van 
de ijskap voorafgaand aan de grens tussen het Eoceen en het Oligoceen te 
onderzoeken. Recente interpretaties van geochemische en geomorfische 
proxies veronderstellen dat tijdens het laat Eoceen, de Antarctische ijskap een 
continentale omvang heeft bereikt. Onze modelleringsaanpak, waarbij gebruik 
gemaakt werd van de laatste nieuwe atmosferische CO2-reconstructies, laat 
zien dat de Antarctische ijskap zou kunnen groeien voor CO2-waarden tussen 
600 en 900 ppmv, een groot bereik dat bepaald wordt door onzekerheden in de 
hoogte van de onderliggende topografie. De drempel voor deglaciatie is 170-190 
ppmv hoger dan de glaciatiedrempel. Dit verschil wordt toegeschreven aan het 
hysteresegedrag van ijskappen en ontstaat omdat een volgroeide Antarctische 
ijskap een veel lagere oppervlaktetemperatuur heeft in vergelijking met een 
ijsvrij continent. Het hysterese-effect kan ook uitgedrukt worden in een 
gemiddelde jaarlijks temperatuurverschil boven het Antarctische continent, 
nodig om de ijskap te doen groeien of smelten, en varieert tussen 3,5˚C en 
5,5˚C.  
 
De toename van de benthische zuurstofisotopen bij de overgang van het Eoceen 
naar het Oligoceen geeft informatie over de omvang van de groei van de 
terrestrische ijskap en de oceanische diepwaterkoeling. Om het signaal te 
ontwarren, is het gehalte aan zuurstofisotopen in de ijskap gemodelleerd. Het 
is gebleken dat de snelle verandering van de benthische zuustofisotopen tijdens 
het laat Eoceen verklaard kan worden door een toename in het ijsvolume op 
het Antarctische continent. Onze simulaties tonen aan dat de toename van het 
ijsvolume op het Antarctisch continent aan het begin van het Oligoceen 
ongeveer 2/3e van de totale benthische zuurstofisotopenexcursie verklaart. 
Daarom zou afkoeling van het oceaanwater verantwoordelijk moeten zijn voor 
het resterende 1/3e van de wereldwijde verandering van zuurstofisotopen in de 
diepzee.  
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