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Chapter 13 
 
Nederlandse samenvatting (Dutch summary) 
Opgelost aluminium en mangaan in de 
polaire oceanen 
 
Spoormetalen in de oceaan 
De ecosystemen van de aarde worden gedreven door fotosynthese. Fotosynthese is het 
biochemische proces dat koolstofdioxide (CO2) en water omzet in glucose (suiker) en zuurstof. 
Hierbij is zonlicht strikt noodzakelijk als energiebron. Organismen die in staat zijn tot 
fotosynthese, foto-autotrofe organismen zoals planten en bomen, vormen de basis van het 
voedselweb. Alle andere organismen zijn uiteindelijk afhankelijk van hen. Fotosynthese is dus de 
basis van het leven op aarde. In de oceanen zijn algen de foto-autotrofe organismen die de basis 
van het voedselweb vormen. Uitzondering op deze regel zijn de chemo-autotrofe organismen die 
in de diepe oceaan leven zonder licht en afhankelijk zijn van anorganische verbindingen voor hun 
energiebehoefte. De foto-autotrofe algen, ook wel fytoplankton genoemd, leven dicht onder het 
oppervlak in de oceaan, waar het zonlicht doordringt. Dieper, in de donkere oceaan leven geen 
foto-autotrofe organismen.  

Naast water, koolstofdioxide en licht, heeft fytoplankton ook nog andere voedingsstoffen 
nodig. De meest belangrijke zijn fosfor en stikstof. Een bijzondere groep algen binnen het 
fytoplankton zijn de diatomeeën (kiezelwieren), die ook nog silicium nodig hebben voor hun 
externe kiezelskelet. Oceanografen hebben ontdekt dat fytoplankton de voedingsstoffen in een 
bepaalde, min of meer constante verhouding opneemt, de zogenoemde Redfield stoichiometrie 
(Redfield et al., 1963): 

 C:N:P = 106:16:1 

Later werd ontdekt dat phytoplankton ook bepaalde metalen als spoorelementen nodig hebben, 
in het bijzonder ijzer, zink, koper, mangaan, nikkel en cobalt, alsmede soms ook cadmium. 
Spoormetalen zijn essentieel voor de groei en vitaliteit van fytoplankton, omdat ze gebruikt 
worden als co-factor. Een co-factor is een component van een enzym dat nodig is voor het 
vervullen van de functie van het enzym, met andere woorden, zonder de co-factor werkt het hele 
enzym niet. IJzer en mangaan zijn bijvoorbeeld essentieel voor de enzymen in de fotosynthese, 
maar ook voor mensen is ijzer van levensbelang; een gebrek aan ijzer resulteert in bloedarmoede.  

In de afgelegen open oceaan komen de spoormetalen slechts in hele lage concentraties voor en 
van ongeveer 40% van de oceanen (waaronder de Zuidelijke Oceaan) wordt aangenomen dat de 
groei van fytoplankton daar belemmerd wordt door een gebrek aan ijzer. Deze gebieden staan 
bekend om relatief hoge concentraties aan voedingsstoffen als fosfor en stikstof terwijl er maar 
weinig fytoplankton voorkomt. Er is voorgesteld om deze gebieden kunstmatig te ‘bemesten’ met 
ijzer om de groei van fytoplankton te stimuleren. Dit zou een gunstig effect op het 
koolstofdioxide (CO2) gehalte van de atmosfeer kunnen hebben omdat fytoplankton CO2 gebruikt 
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in de fotosynthese. Nadat deze algen het CO2 hebben opgenomen en aan het eind van hun 
levensloop zijn gekomen, zinkt een gedeelte van hen naar de diepe oceaan waar de resten worden 
afgebroken door bacteriën. Het CO2 is dan voor lange tijd opgeslagen in de diepe oceaan. 
IJzerbemesting van de oceaan wordt daarom genoemd als een mogelijkheid om de 
klimaatverandering tegen te gaan door de boosdoener CO2 weg te vangen. Dit blijft echter een 
controversieel onderwerp, omdat de effectiviteit van ijzerbemesting (hoeveelheid CO2 die 
daadwerkelijk opgeslagen wordt in de diepe oceaan) ter discussie staat en omdat de complete 
effecten op het ecosysteem en de oceaan grotendeels onbekend zijn. 

GEOTRACES en het IPY 
Dit promotieonderzoek is gedaan binen het GEOTRACES programma (www.geotrace.org) en 
het programma van het internationale pooljaar (www.ipy.nl). GEOTRACES is een internationaal 
onderzoeksprogramma dat zich tot doel heeft gesteld de wereldwijde biogeochemische 
kringlopen van belangrijke spoorelementen en hun isotopen in kaart te brengen en beter te 
begrijpen. Hierdoor kunnen de gevolgen van klimaatverandering op deze kringlopen en de 
gevolgen voor de wereldwijde koolstofkringloop beter worden voorspeld en begrepen. Twee van 
deze belangrijke spoorelementen in het GEOTRACES programma zijn aluminium (Al) en 
mangaan (Mn).  

Opgelost Al is een spoormetaal dat in hele lage concentraties in de Stille Oceaan voorkomt, 
maar in relatief hoge (meer dan twee ordes van grootte verschil) concentraties in de Atlantische 
Oceaan. De concentraties van opgelost Al in het oppervlaktewater van de open oceaan worden 
sterk beïnvloed door de hoeveelheid stof afkomstig van het land. Fijne stofdeeltjes kunnen 
enorme afstanden afleggen in de hoge atmosfeer en op die manier de open oceaan bereiken. De 
hoeveelheid opgelost Al in het oppervlaktewater van de oceaan is potentieel een indicator voor de 
hoeveelheid ijzer die daar met het atmosferisch stof terecht gekomen is. Van Al zelf is geen 
biologische functie bekend voor processen in de cel, maar het is aangetoond dat diatomeeën Al in 
hun kiezelskeletten inbouwen. Dit maakt deze skeletten minder oplosbaar in zeewater en dus 
duurzamer. Opgelost Mn is slecht oplosbaar in het zuurstofrijke zeewater van de open oceaan. 
Dicht aan het oppervlak is Mn echter beter oplosbaar door de invloed van zonlicht op de 
redoxstaat van Mn. Opgelost Mn kan gebruikt worden als een indicator voor de aanwezigheid 
van onderzeese vulkanen of zuurstofarm sediment in de omgeving. Net zoals Al kan Mn gebruikt 
worden om te kijken waar het ijzer op de open oceaan vandaan komt, omdat ijzer en Mn 
gemeenschappelijke bronnen hebben. Daarnaast is Mn zelf een belangrijk spoorelement voor 
fytoplankton. 

Het internationale pooljaar is een groot wetenschappelijk programma met een focus op de 
poolgebieden. Ondanks de naam duurt een pooljaar langer dan een jaar en het afgelopen pooljaar 
liep van maart 2007 tot maart 2009. De poolgebieden zijn sterk verbonden met de rest van de 
wereld en worden gezien als barometers van wereldwijde veranderingen, zoals 
klimaatverandering. De poolgebieden zijn dus bij uitstek geschikt om de gevolgen van 
klimaatverandering op de kringlopen van spoormetalen te bestuderen. Er waren tot nog toe echter 
maar weinig betrouwbare gegevens over spoormetalen in de polaire oceanen door de slechte 
toegankelijkheid en de zware omstandigheden in deze gebieden. Het is daarom belangrijk om 
betrouwbare gegevens in de polaire oceanen te krijgen om toekomstige veranderingen te kunnen 
opmerken.  
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Dit promotieonderzoek had vanuit GEOTRACES en IPY de twee volgende doelen: 

1. Nauwkeurig de concentraties van Al en Mn in de polaire oceanen meten en de huidige situatie 
in kaart brengen, zodat eventuele toekomstige veranderingen opgemerkt kunnen worden. 

2. De aanvoer, afvoer en interne kringlopen van Al en Mn te bestuderen om meer inzicht te 
verkrijgen in de processen die deze kringlopen reguleren. 

Onderzoeksresultaten 
Aluminium 
Een totaal van 1733 monsters is gemeten voor Al in de Arctische, Atlantische en Zuidelijke 
Oceaan. Van deze 1733 monsters zijn er 91 (5.3%) aangemerkt als verdachte punten en niet 
verder gebruikt in de figuren en interpretaties gepresenteerd in dit proefschrift. Tegelijkertijd met 
de nauwkeurige metingen van Al, zijn ook ander parameters gemeten waaronder silicium (Si). 
Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in de wereldwijde kringloop van Al. 

Living apart together: de LAT relatie van Al en Si in de Oceaan 
In de oceanen blijken de kringlopen van Al en Si gedeeltelijk aan elkaar gekoppeld door het 
inbouwen van Al in de kiezelskeletten van diatomeeën en/of het binden van opgelost Al aan de 
buitenzijde van biogene silicaat deeltjes. Duidelijke correlaties tussen Al en Si zijn gevonden in 
de Atlantische (hoofdstuk 5) en Arctische Oceaan (hoofdstuk 3), maar niet in de Zuidelijke 
Oceaan (hoofdstuk 6). De hellingshoek van de lijn van de relaties die is gevonden in de ondiepe 
wateren van de Atlantische en Arctische Oceaan zijn consistent met het concept dat de 
diatomeeën Al en Si in deze verhouding opnemen. Als de kiezelskeletten naar de diepere delen 
van de Atlantische en Arctische Oceaan zinken, lossen de skeletten op en de Al:Si verhouding 
van deze minuscule skeletten wordt vertegenwoordigd in de opgeloste Al/Si verhouding 
(verkregen van de hellingshoek van de Al-Si relatie). Dit mechanisme kan echter beïnvloed 
worden door andere bronnen van Al, zoals convectie van koud water met sedimentdeeltjes uit de 
randzee langs de continentale helling naar de diepe oceaan (hoofdstuk 3), of heel veel aanvoer 
van atmosferisch stof. Als er daarentegen heel weinig Al aanwezig is, zoals in de Zuidelijke 
Oceaan, is er geen relatie zichtbaar tussen Al en Si (hoofdstuk 6). In dit geval wordt bijna al het 
weinige beschikbare opgeloste Al opgenomen door de diatomeeën. De kiezelskeletten bevatten 
dan weinig Al en als deze skeletten oplossen in de diepere waterlagen komt er nauwelijks extra 
Al vrij en het Al/Si signaal is niet detecteerbaar tegen de lage achtergrondconcentraties van Al en 
de hoge achtergrondconcentraties van Si. 

De kringloop wordt dus beïnvloed door de biologische kringloop met Si, in combinatie met de 
toevoer van Al vanaf het land en de kustzeeën naar de open oceaan. De gemiddelde levensduur 
van een Si atoom in de oceaan ligt tussen de 16 en 20 duizend jaar. Aangezien diep oceaanwater 
ongeveer elke duizend jaar wordt ververst, betekent dit dat elk Si atoom, nadat het in de oceaan 
terecht gekomen is, ongeveer 16 tot 20 keer gerecycled wordt in de cyclus van opname door 
diatomeeën en afbraak in de diepe oceaan. In de diepe oceaan is Si inert en blijft in oplossing tot 
het atoom het oppervlaktewater van de oceaan weer bereikt. Vervolgens wordt het Si atoom hier 
opgenomen door een diatomee en zinkt dan vervolgens weer naar de diepte waar het Si atoom 
van het skelet oplost voor de bodem van de oceaan bereikt is. Maar na gemiddeld ongeveer 16 tot 
20 keer door deze kringloop gegaan te zijn, lost het Si atoom niet op tijd op en wordt met het 
skelet begraven in het sediment op de bodem van de oceaan. In tegenstelling tot Si, is Al niet 
inert en gaat Al gemakkelijk aan deeltjes vast zitten. Daardoor blijft Al niet oneindig in oplossing 
in de diepe oceaan en zinkt Al gebonden aan deeltjes naar de bodem van de oceaan. Een opgelost 
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Al atoom heeft hierdoor een gemiddelde levensduur van 50 tot 200 jaar in de diepe oceaan. Diep 
water dat na ongeveer duizend jaar weer aan de oppervlakte komt bevat hierdoor weinig Al. De 
toevoer van Al naar de oceaan is dus afhankelijk van externe bronnen, terwijl Si ook door 
opwelling van diep water het oppervlaktewater van de oceaan kan bereiken. Door deze 
verschillen tussen Al en Si wordt in de diepe oceaan de Al-Si relatie verstoord omdat Al dus snel 
verdwijnt naar de bodem van de oceaan terwijl Si inert is en achterblijft. 

Al als indicator voor stofaanvoer 
De concentraties van Al in zeewater die tot nog toe zijn gebruikt voor de stofaanvoer modellen en 
de resulterende concentraties van de omgekeerde modellen zijn hoger dan de gemeten 
concentraties voor de polaire oceanen in dit proefschrift (hoofdstuk 3 en 6). Deze modellen 
kunnen nu dus aangepast worden, zodat ze een betere weergave van de werkelijkheid kunnen 
geven. Men dient zich echter te realiseren dat in de polaire oceanen, die jaarlijks met ijs bedekt 
zijn, het stof niet direct in het zeewater terecht komt, maar dat dit pas gebeurt als het ijs smelt. 
Een meting (of modelresultaat) op een specifiek moment op een specifieke plek hoeft dus niet 
representatief te zijn voor de hele regio. Bovendien, deeltjes met Al die normaal gesproken de 
open oceaan niet zouden bereiken kunnen samen met het ijs hierheen getransporteerd worden 
(hoofdstuk 8). Afgezien daarvan, hoeven de concentraties van Al in een bepaald gebied niet 
noodzakelijkerwijs representatief te zijn voor de lokale atmosferische aanvoer van stof. Dit kan 
ook het resultaat zijn van de aanvoer van atmosferisch stof elders dat met de stroming naar het 
betreffende gebied gebracht is (hoofdstuk 9).  

In de Arctische Oceaan is geen relatie gevonden tussen de concentraties van ijzer en Al, omdat 
de aanvoer van zowel ijzer als Mn (hoofdstuk 4) via de rivieren de dominante bron was. In de 
Zuidelijke Oceaan daarentegen is ondanks de lage concentraties wel een relatie gevonden tussen 
de concentraties van ijzer en Al (zie het proefschrift van M.B. Klunder). Dit bevestigt dat de 
aanvoer van atmosferisch stof naar de Zuidelijke Oceaan zeer beperkt is, maar desalniettemin in 
deze regio een belangrijke bron van spoormetalen is. 

Convectie langs de continentale helling als bron van Al 
In zowel de Arctische als de Zuidelijke Oceaan zijn verhoogde concentraties van Al gevonden in 
de diepe oceaanbekkens. Van deze gebieden is het bekend dat hier water uit de ondiepe 
randzeeën langs de continentale helling naar de diepe oceaan zinkt, ook wel convectie genoemd. 
Dit wordt veroorzaakt doordat de dichtheid van het water in de winter toeneemt door afkoeling en 
de vorming van zee-ijs. Bij de vorming van zee-ijs komt een groot gedeelte van het zout dat 
aanwezig is in het zeewater namelijk niet in het ijs, maar in het onderliggende water terecht, 
waardoor de dichtheid van dat water toeneemt. Daarnaast neemt de dichtheid van het zeewater 
ook toe door de afkoeling van het zeewater in de winter. De concentraties van Al waren meestal 
vrij laag in de randzeeën. Echter, door het contact met de atmosfeer, het ijs en het sediment bevat 
dit water wel veel deeltjes die ook Al bevatten. Als het water zoveel in dichtheid is toegenomen 
dat het langs de continentale helling begint te zinken, worden ondertussen de biologische deeltjes 
afgebroken en komt het Al vrij. Daarnaast worden waarschijnlijk extra sedimentdeeltjes 
opgedwarreld langs de continentale helling door de ontstane stroming (hoofdstuk 3 en 9). Echter, 
door de biologische afbraak en menging met diep water, dat weinig deeltjes bevat, neemt de 
deeltjes concentratie toch weer af. Voor een element als Al dat snel neerslaat op deeltjes betekent 
dit dat er minder deeltjes zijn om op neer te slaan, dus dat de oplosbaarheid groter wordt. Voor de 
diepe Weddell Zee kon een flux van Al met convectie worden berekend (hoofdstuk 8). Dit proces 
van convectie langs de continentale helling blijkt een belangrijke invloed te hebben op de 
hoeveelheid Al in de diepe oceaan. 
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Mangaan 
Een totaal van 1732 monsters is gemeten voor Mn in de Arctische, Atlantische en Zuidelijke 
Oceaan. Van deze 1732 monsters zijn er 63 (3.6%) aangemerkt als verdachte punten en niet 
verder gebruikt in de figuren en interpretaties gepresenteerd in dit proefschrift. Tegelijkertijd met 
de nauwkeurige metingen van Mn, zijn ook ander parameters gemeten zoals de 
voedingselementen fosfor, nitraat en silicium. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in de 
wereldwijde biologische kringloop van Mn. 

Aanvoer van mangaan door onderzeese vulkanen 
In de Arctische Oceaan, nabij de onderzeese Gakkel bergrug, zijn verhoogde concentraties van 
Mn waargenomen die overeenkwamen met hogere concentraties van ijzer, een iets hogere 
temperatuur en lagere lichttransmissie (lichtdoorlaatbaarheid) (hoofdstuk 4). Dit wordt 
veroorzaakt door onderzeese vulkanische activiteit, zogenaamde hydrothermale bronnen 
(hydrothermal vents in het Engels). Op deze plekken bevindt het magma zich dicht onder het 
aardoppervlak. Zeewater dat in contact komt met dit hete magma wordt verrijkt in allerlei 
elementen, waaronder ijzer en Mn. De verhoogde concentraties van Mn konden tot op grote 
afstand gevolgd worden als een pluim die uit een schoorsteen komt. Door in twee richtingen de 
intensiteit van de pluim te meten aan de hand van de concentraties van Mn, kon de 
stromingsrichting van het water in het diepe oceaanbekken worden afgeleid (hoofdstuk 4). 

In de Zuidelijke Oceaan zijn ook verhoogde concentraties van Mn en ijzer waargenomen bij 
een knooppunt van drie onderzeese bergruggen, de Bouvet driesprong (hoofdstuk 7). Ook hier 
lijken zich dus hydrothermale bronnen te bevinden en de pluim van Mn was zichtbaar tot ver in 
de diepe oceaanbekkens aan beide zijdes van de bergrug. In de Drake Passage zijn verhoogde 
concentraties van Mn waargenomen in een watermassa die uit de Stille Oceaan komt. Deze 
watermassa kan worden geïdentificeerd op basis van verhoogde δ3He waardes. De verhoogde 
δ3He waardes zijn afkomstig van hydrothermale bronnen in de Stille Oceaan. Deze 
hydrothermale bronnen zijn ook een bron van Mn. Er werd dan ook een relatie gevonden tussen 
de δ3He waardes en de concentraties van Mn. Dit toont aan dat zelfs als er geen (bekende) 
hydrothermale bronnen in de buurt zijn, de concentraties van Mn beïnvloed kunnen worden door 
hydrothermale bronnen die zich in een andere oceaan bevinden. 

Aanvoer van mangaan door rivieren 
In de Zuidelijke en Atlantische Oceaan werden geen aanwijzingen gevonden voor de aanvoer van 
Mn door rivieren, behalve vlakbij de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika in de Drake Passage 
(hoofdstukken 5, 7, 8 en 10). In de Arctische Oceaan daarentegen, was aanvoer door rivieren de 
dominante bron van Mn naar het oppervlaktewater van de oceaan (hoofdstuk 4). Daardoor was er 
een verband tussen de relatief hoge concentraties van Mn in het oppervlaktewater met het 
zoutgehalte en het berekende PO4

* concept (hoofdstuk 4). Deze PO4
* waardes kunnen gebruikt 

worden om te achterhalen wat de oorsprong van het water is, bijvoorbeeld de Stille of Atlantische 
Oceaan, of uit een rivier. De tegengestelde relatie tussen Mn en het zoutgehalte wijst op aanvoer 
van Mn met zoeter water. Met behulp van deze twee indicatoren kon worden vastgesteld dat in 
het gehele gebied van de Arctische Oceaan dat bemonsterd is, rivieraanvoer van invloed was. 
Verder kon worden gezien dat het water in het oceaanbekken dat het dichtst bij de Stille Oceaan 
ligt (Makarov Basin) van zowel de Stille als de Atlantische Oceaan afkomstig was, terwijl het 
water in het bekken dat het dichtst bij de Atlantische Oceaan ligt (Eurasian Basin) voornamelijk 
van Atlantische herkomst was. Door het verband tussen Mn en het zoutgehalte te extrapoleren 
naar een zoutgehalte van nul kan een schatting gemaakt worden van de concentratie Mn in 
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rivierwater. Aangezien dit veel lager is dan daadwerkelijk waargenomen in rivierwater, kan 
worden bevestigd dat een groot gedeelte van het Mn dat wordt aangevoerd door de Arctische 
rivieren verwijderd wordt in de randzeeën en niet in de open oceaan terecht komt.  

Aanvoer van mangaan van het continentaal plat 
Verhoogde concentraties van Mn zijn gevonden in de randzeeën en over de continentale helling 
van de beide polaire oceanen, uitgezonderd bij de ijsrand aan het eind van het nul meridiaan 
transect (hoofdstukken 4, 5, 7, 8 en 10). De randzeeën bevinden zich boven het continentaal plat. 
Verhoogde concentraties van Mn in de buurt van het continentaal plat worden meestal 
veroorzaakt door opdwarrelend sediment en de afbraak van biologisch materiaal in het sediment. 
Door biologische afbraak in het sediment wordt zuurstof verbruikt waardoor reducerende 
omstandigheden ontstaan die bevorderlijk zijn voor het oplossen en mobiliseren van Mn en ijzer 
uit het sediment. Echter, de dikke Antarctische ijslaag (~200 m) bedekt het Antarctisch 
continentaal plat en een gedeelte van de continentale helling. Hierdoor komt er geen biologisch 
materiaal in het sediment van het continentaal plat waardoor er geen gunstige omstandigheden 
ontstaan voor het oplossen en mobiliseren van Mn en ijzer uit het sediment van het continentaal 
plat. Een kleine verhoging in de concentraties van Mn is gemeten dichtbij de continentale helling 
en dat duidt er op dat er door de stroming wel wat sediment opdwarrelt waarvan Mn oplost. 

In de Arctische Oceaan zijn vlak bij de continentale helling wel sterk verhoogde concentraties 
van Mn gemeten die overeenkwamen met verminderde lichttransmissie (= meer deeltjes in het 
water) (hoofdstuk 4). Dit duidt er op dat Mn en deeltjes vanuit de randzeeën naar de open oceaan 
getransporteerd worden. Echter, zowel de concentratie van Mn als de concentratie van de deeltjes 
wordt snel minder boven de continentale helling en bereiken het diepe oceaanbekken niet. De 
concentraties van Mn waren wel hoger in het gebied waar ook de concentraties van Al en barium 
hoger waren door de invloed van water dat uit de randzeeën naar het diepe oceaanbekken zinkt 
(zie resultaten aluminium hier boven). Ook in het diepe Weddell bekken in de Zuidelijke Oceaan 
waar dit proces van convectie plaatsvindt werden verhoogde concentraties Mn en Al gevonden. 
Voor de diepe Weddell Zee kon een flux van Mn met het zinken van water uit de randzee worden 
berekend (hoofdstuk 8). Dit duidt er op dat niet alleen het oppervlaktewater van de oceanen 
wordt beïnvloed door het continentaal plat, maar dat ook de diepe oceaanbekkens door deze bron 
van Mn beïnvloed worden.  

In het diepe deel van de zuidelijke Drake Passage werden ook verhoogde concentraties Mn 
waargenomen (hoofdstuk 10) die gerelateerd bleken te zijn aan de invoer van water uit het 
Weddell bekken. Het lijkt erop dat tijdens het transport van dit water langs de continentale 
helling van het Antarctisch schiereiland, sediment opdwarrelt waarvan Mn oplost. Naast dit 
proces wordt er misschien ook zinkend water uit de randzeeën meegevoerd. De verhoogde 
concentraties Mn in het diepe deel van de zuidelijke Drake Passage laten zien dat diepe 
oceaanbekkens ook door de continentale helling (en het continentaal plat) beïnvloedt kunnen 
worden, zelfs als er locaal geen water langs de continentale helling zinkt. 

Mn als indicator voor ijzeraanvoer 
Voor het oppervlaktewater van de Arctische Oceaan was rivieraanvoer de belangrijkste bron van 
Mn en ijzer (hoofdstuk 4). Deze gemeenschappelijke bron was zichtbaar in een relatie tussen de 
concentraties van ijzer en Mn (zie proefschrift M.B. Klunder). De aanvoer van Mn van het 
continentaal plat dat zichtbaar was in de Arctische en Zuidelijke Oceaan (hoofdstuk 4, 8 en 10), 
kwam overeen met de concentraties ijzer in dezelfde gebieden (zie proefschrift M.B. Klunder). 
Bovendien kwamen de verhoogde concentraties Mn door hydrothermale bronnen overeen met 
verhoogde concentraties ijzer (hoofdstuk 4 en 7). Behalve als indicator van ijzeraanvoer van het 
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continentaal plat of hydrothermale bronnen, kan Mn dus ook gebruikt worden als indicator van 
ijzeraanvoer uit rivieren. 

Biologische opname van mangaan 
Mn is een essentieel spoorelement dat in vele enzymen gebruikt wordt, met name in de 
fotosynthese. Onlangs is aangetoond dat Mn ook van belang is bij het afbreken van vrije 
radicalen in diatomeeën. Voornamelijk als er minder ijzer beschikbaar is en de fotosynthese 
minder efficiënt wordt, vormen zich meer vrije radicalen, en is Mn van belang als antioxidant om 
die radicalen snel af te breken (hoofdstukken 7, 8 en 9). Tot nog toe was de biologische opname 
van Mn niet waargenomen in de open oceaan. Door de verbeterde nauwkeurigheid van zowel de 
Mn metingen, als de metingen van fosfor en stikstof, kunnen nu de eerste directe waarnemingen 
van Mn-afname, in een constante verhouding met fosfor- en stikstof-opname door fytoplankton 
gerapporteerd worden in dit proefschrift (hoofdstuk 7 en 8). Hierdoor kan dus het Redfield 
concept van een uniforme stoichiometrie (verhoudingen van de elementen) in fytoplankton kan 
nu accuraat worden uitgebreid met Mn. De verlaging van de concentratie Mn samen met fosfor 
en stikstof in het oppervlaktewater van de Zuidelijke Oceaan is te onderscheiden door de bijna 
volledige afwezigheid van externe bronnen van Mn. Dit is niet het geval in ander oceanen waar 
de Mn-opname door fytoplankton meer dan gecompenseerd wordt door aanvoer van Mn. In de 
Zuidelijke Oceaan waar tot nog toe werd aangenomen dat de groei van fytoplankton wordt 
belemmerd door gebrek aan ijzer en licht, moet nu ook rekening gehouden worden met het 
essentiële spoorelement Mn. Dit heeft gevolgen voor de eventuele effectiviteit van 
ijzerbemesting, aangezien niet alleen ijzer maar ook Mn toegevoegd moet worden om de 
fytoplankton groei te bevorderen. Hoogstwaarschijnlijk houdt het hier echter niet op aangezien na 
toevoeging van ijzer en Mn waarschijnlijk een ander spoorelement de beperkende factor wordt. 


