
lJskappen en klimaat

De voortdurende ijver van geologen om de
geschiedenis van het aardoppervlak aan het
licht to brengen heeft de meteorologie met
een groot probleem opgezadeld: `Hoe kan
het optreden van ijstijden worden
verkaard?'. In de natuurkunde zijn er
waarschijnlijk weinig vragen gesteld die meer
spekulatie opgeroepen hebben dan deze. Elk
jaar worden er wel enkele theorieen geboren
en gaan er een paar ten onder. Vrijwel alle
theorieen hebben een kwalitatief karakter,
d.w.z. dat er niet goed vastgesteld wordt of ze
mogelijk zijn op grond van de natuurkundige
wetten waaraan het klimaatsysteem moet
voldoen (bijvoorbeeld het behoud van
energie). Langzamerhand komt hier
verbetering in, o.a. doordat inmiddels enige
kennis vergaard is over het gedrag van grote
ijskappen. In dit artikel zullen we ingaan op
de fysische eigenschappen van een ijskap, en
vervolgens kijken naar de rol die ze spelen in
het aardse klimaatsysteem. Voor een goed
begrip van dit laatste wordt aanbevolen het
artikel `Experimenten met klimaatmodel'
(Zenit 1978, p. 250) door to nemen. Het ligt
in de bedoeling een apart artikel to wijden
aan ijstijdtheorieen (zoals die van
Milankovitsj), waarbij dit artikel kan dienen
om de zaak in een beter perspectief to
zien.

In de loop van deze eeuw is er een schat aan
gegevens verzameld die indirekt aanwijzin-
gen geven over klimaten uit bet verleden.
Het grote probleem vormt bet overzichtelijk
rangschikken van deze gegevens, en bet
vaststellen van de betrouwbaarheid ervan.
Om enig gevoel voor bet onderwerp to krij-
gen bekijken we enkele resultaten van dit
soort onderzoek, zonder in to gaan op de
bronnen.
Tabel 1 geeft een idee van de enorme hoe-
veelheden ijs die gemoeid zijn met bet ont-
staan van ijstijden. Deze gegevens zijn af-
komstig van Flint (lit. 1, pag. 84) en moeten
beschouwd worden als een ruwe schatting
van de ijsuitbreiding in een extreme ijstijd
(bet aantal decimalen dat wordt opgegeven
wekt een valse indruk). Gedurende zo'n
extreme ijstijd is er ongeveer drie maal zo
veel landijs aanwezig als tegenwoordig. Dit
betekent een verlaging van de zeespiegel
met 200 m. De Noord-Amerikaanse ijskap
is bijzonder groot, nog groter dan de An-
tarctische. Deze laatste is in een ijstijd maar

iets groter dan tegenwoordig, een gevolg van
bet felt dat nu de ijskap al bijna overal aan
een diepe oceaan grenst. Een toename van
bet volume wordt dus geheel bepaald door
een toename van de gemiddelde hoogte.
Hetzelfde geldt voor de ijskap van Groen-
land.
Enige tijd geleden werd er een groep van
onderzoekers gevormd met als doel de re-
constructie van de toestand van bet aardop-
pervlak en bet bijbehorende klimaat zoals
dat 20 000 jaar geleden (de laatste ijstijd)
was. Deze groep, de zogenaamde CLIMAP-
groep, bestaat uit onderzoekers uit verschil-
lende vakgebieden (geologen, biologen, kli-
matologen, enz.). Een van de reeds gelever-
de resultaten betreft de ijsbedekking, weer-
gegeven in Fig. 1. De grootste ijskap bevond
zich op bet Noord-Amerikaanse continent
en kwam tot 40 °N! Ook bet noordelijk deel
van Europa was onder een flinke ijskap
bedekt. De dikte van de ijskappen was 2 a 3
km.
Er zijn pogingen ondernomen om met stro-
mingsmodellen van de atmosfeer bet ijstijd-
klimaat to simuleren. Hiertoe werden de
resultaten van de CLIMAP-groep, die ook
kaarten van de zeewatertemperatuur om-
vatten, als randvoorwaarden voor bet model
gebruikt. Tot nu toe zijn er experimenten
uitgevoerd met drie verschillende modellen.
De overeenkomst tussen de resultaten is

Fig. 1. De ysbedekking tijdens de laatste JS"

t yd (ongeveer 20 000 jaar geleden). Zee-0 is

licht gearceerd, landys zwaar.

nogal matig, met name voor zover bet de
stromingspatronen betreft. Wel geven
modellen aan dat in de laatste ijstijd
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delde temperatuur lager was dan tegen

woordig, resultaten die bijna
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ligt in de orde van 10%, terwijl de daling v
de oppervlaktetemperatuur ongeveer
5°C is (beide waarden zijn gemiddeld over

de hele aarde).

Vervorming van ijs

Het grootste deel van bet in gletsjers
en

ijskappen aanwezige ijs is eerst als ZestB
op bet oppervlak gevallen. De om
van sneeuw naar ijs is een ingewikkeld

pro-

ces. De snelheid waarmee de omzetung
plaats vindt neemt toe naarmate er vaker

smelting en bevriezing optreedt. vor-
Us is geen starre stof, maar vertoont ver

e
ming als er krachten op worden
fend; bet kan dus `stromen'. Fig. 2 laat hjert
van een duidelijk voorbeeld zien. on, be-
gedrag van een grote ijskap to kunnen n
grijpen en modelleren is bet nodig te
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Fig. 2. Stromend Ys. De foto toont een glet-
sjer in Groenland met fraaie patronen van
gletsjerspleten (foto Geodetisch Instituut van
Denemarken). Reproduktie met toestemming
nr. A 428/79 van het Geodetisch Instituut van
Denemarken.

hoe ijs vervormt. Hiertoe beschouwen we
fig. 3, waarin een stuk van een schematische
lJskap is weergegeven. AIs het oppervlak
van de ijskap niet horizontaal is, zal de druk
to twee punten die op dezelfde hoogte liggen
verschillen. Dit resulteert in een kracht die
probeert het ijsoppervlak to vereffenen. Us
stroomt dus van P, naar P2, maar hoe snel?
Het ligt voor de hand een vergelijking to
tnaken met een bak gevuld met een vloei-
stof, waarvan aanvankelijk het oppervlak
scheef staat. De tijd waarin de evenwichts-
toestand (= horizontaal oppervlak) bereikt
wordt hangt dan of van de viscositeit (ka-
rakteriseert het `gemak' waarmee een vloei-
Stof stroomt) van de vloeistof. Een bak kou-
de stroop zal er lang over doen! Tot onge-
veer 1948 meende men dat ijs beschouwd
kon worden als een visceuze vloeistof met
een bijzonder grote viscositeitsconstante
(zeer moeizaam stromend). Laboratorium-
Proeven hebben echter aangetoond dat dit
een to eenvoudig denkbeeld is.
Hoe zit het clan we]? We doen het volgende
experiment. Een plak ijs wordt aan de ho-

krach tuitgeoefeend, evenwijdig aan
wordt

het op-
pervlak. Zo'n kracht heet een schuifspanning
(zte de inzet in fig. 4). Het ijs zal nu vervor-
men (deformeren); er treedt dus stroming
0P, behalve aan de bodem. Deformatie
Wordt gedefinieerd als het snelheidsverschil
tussen bodem en oppervlak dat zich uitein-
deltJk instelt. Door de sterkte van de schuif-
sPanning to varieren kunnen we het verband
tussen deformatie en schuifspanning vast-
l ellen Fig. 4 toont het resultaat (getrokkenhn,

Er blijkt een niet-lineair verband to
ztJn tussen de schuifspanning T en de defor-

atie d, to weten: d = A Tn. Deze zoge-
naatpde stromingswet wordt we] de wet van
Glen genoemd. Ter vergelijking: voor eenvisceuze

vloeistof is n = 1 en A de,viscosi-tettscOstante.
In dit geval is de deformatieevenredig

met de uitgeoefende schuifspan-
i
11 p Gn fig. 4 weergegeven met een stippel-

tJ de ontwikkeling van de theorie van grote
vskaPpen is veel gebruik gemaakt van de

00Or zonestof geldt dat
plastische
deform t e pas

treekrit dt Is de schuifspanning een zekereScitieke
vvaarde, de zwichtspanning Tzi over-

Iii t. is it het geval is wordt de defor-atie
oneindig groot. Het gevolg zal zijn dat

IJSgAP
VOLUME (106
km!)

An u ijstijd

r

taretlea n23,45
26,00Noenland 2,60 3,50

°prd-Amerika 33,01
ande Europa - 13,32

totaale 0,20 1,14
26,25 76,97

label l Het volume van de grootste ijskap-pet, ,
ext e de huidige omstandigheden en in een
vanFl l stijd.1De gegevens zijn afkomstig

Fig. 3. Schematische weergave van een stuk yskap. Als het ijsoppervlak met horizontaal is, zal
de druk in P, grocer zijn dan in P,. Dit resulteert in een transport van s van P, naar P2, totdat
het soppervlak horizontaal ligt.
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Fig. 4. De vervorming van Ys. Langs de hori-
zontale as staat de kracht die op bet Ys uitge-
oefend wordt; langs de vertikale as de resul-
terende deformatie.

er zich zo'n toestand instelt dat de schuif-
spanning overal gelijk wordt aan T, In de
praktijk is gebleken dat deze veronderstel-
ling vrij goed is, in ieder geval veel beter dan
de veronderstelling dat ijs zich als een vis-
ceuze vloeistof gedraagt. Aan de hand van
fig. 4 is dit ook wel in to zien: de wet van
Glen (met n = 3 a 4) toont dat voor kleine T
de deformatie erg klein is, en voor grote T erg
groot.

Model van een grote ijskap

Onder een grote ijskap verstaan we een plak
ijs met een dikte van enkele kilometers en
horizontale afmetingen in de orde van enke-
le duizenden kilometers. Op dit moment
zijn de enige ijskappen die van Antarctica
en Groenland.
Om de wisselwerking van klimaat en ijskap-
pen goed to kunnen bestuderen is het nuttig
een model van een ijskap to hebben, d.w.z.
een eenvoudige formulering die aangeeft
hoe een ijskap groeit of krimpt als de kli-
maatcondities veranderen. Op grond van
een aantal eenvoudige overwegingen gaan
we proberen een model to maken.
We beschouwen een ijskap die op het Euro-
pese of Noordamerikaanse continent ligt,
met de rand langs de poolzee. We snijden de
kap door van noord naar zuid (zie fig. 5). De
grootte van de ijskap hangt natuurlijk of van
de hoeveelheid sneeuw die erop valt en-de
hoeveelheid sneeuw of ijs die smelt en afge-
voerd wordt. Het verschil tussen deze twee
grootheden wordt de massabalans B ge-
noemd en kan bijvoorbeeld worden uitge-
drukt in cm ijsdikte perjaar. B zal naar het
zuiden toe afnemen. Ten zuiden van het
zogenaamde evenwichtspunt is B negatief;
er smelt daar meer ijs dan er bij komt. Zoals
we hierboven zagen stroomt ijs `van hoog
naar laag'. Omdat de ijskap in de buurt van
het centrum het hoogst is (in het geval van
plasticiteit geldt dit exact), en $et ijsopper-
vlak daar dus horizontaal is, vindt er geen
massatransport plaats van de ene helft naar
de andere. In een evenwichtstoestand moet
B, gemiddeld over de noordelijke helft van
de ijskap, gecompenseerd worden door ver-
lies van ijs in de poolzee. Samengevat: de
sneeuw die op de noordelijke helft van de
ijskap valt verdwijnt in de vorm van ijsber-
gen in de poolzee.
Op de zuidelijke helft ligt de situatie anders.
Als B evenredig is met de geografische
breedte (wat als een eerste benadering be-
schouwd kan worden) moet, wil de ijskap
even groot blijven, het evenwichtspunt hal-
verwege het centrum en de zuidelijke rand
liggen. In dat geval is immers de winst ten
noorden van het evenwichtspunt gelijk aan
het verlies ten zuiden ervan. In fig. 5 is dit
aangegeven met de gearceerde driehoekjes:
ze moeten gelijke oppervlaktes hebben. We
zijn nu zover dat we, gegeven het
evenwichtspunt, de grootte van de ijskap
kunnen uitrekenen. Als het evenwichtspunt
op een afstand X van de poolzee afligt wordt
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Fig. 5. Een `ideale' #skap, grenzend aan de poolzee. De sneeuw die ten noorden van
bet

middelpunt valt verdwynt uiteindelyk in de vorm van Usbergen in de poolzee. De grootte van d

kap (L) hangt of van de massa-balans (B). In een evenwichistoestand moeten de
gearceerde

driehoekjes even groot zyn. De vette pylen geven aan waar bet ystransport maximaal is,

de grootte van de ijskap gegeven door Dit model van een ijskap is echter erg
grof.

L = 4X/3. De positie van het evenwichts- Er is geen rekening gehouden met zijdeli de
punt wordt door het klimaat vastgelegd en se afvoer van ijs (in west-oost richting) en

kan met behulp van een klimaatmodel be- massabalans is erg schematisch
voorge-

paald worden.
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Fig 6. Grootte van de ijskap als de instraling
gereduceerd wordt. Het albedo-effect van zee-
Ys en sneeuwbedekkingen blykt zeer groot to
zYn, terwYl het extraatje van de poolkappen
niet zoveel uitmaakt.

schreven. Er bestaan tegenwoordig compu-
termodellen van ijskappen die rekening
houden met veel meer processen. In plaats
van de veronderstelling van plasticiteit
wordt gebruik gemaakt van een algemene
vorm van de wet van Glen. Ook wordt de
hoogte van het aardoppervlak in rekening
gebracht. In sommige modellen wordt zelfs
de temperatuurverdeling in de ijskap bere-
kend, omdat de constante A in de wet van
Glen hier nogal van afhangt. Deze gedetail-
leerdheid staat echter in geen enkele verhou-
ding tot de slecht bekende `klimaat-input'
van bet model. Het heeft daarom toch zin
met eenvoudige modellen to werken.

be wisselwerking ijskappen en klimaat

De massabalans van een ijskap wordt voor
een groot deel bepaald door de klimatologi-
sche omstandigheden. Omgekeerd zal een
grote ijskap het klimaat beinvloeden, er is
dus sprake van een wisselwerking. We gaan
bier nu wat verder op in.

In de eerste plaats is de reflektiviteit (albe-
e d van ijs groter dan die van kale of begro-

e grond, zodat een groter deel van de
°Pvallende zonnestraling weer de hemel-
ruimte ingestuurd wordt. Dit albedo-effect
vergroot de gevoeligheid van het klimaat
(tie lit. 2). We moeten wel bedenken dat
zee-'Js en sneeuwbedekking in dit opzicht
Ok erg belangrijk zijn. Door een model-exPeriment

kunnen we dit wat nauwkeuri-
ger bekijken. Met een eenvoudig klimaat-

odel (lit. 2) kunnen we voor een zekere
iustraling (zonne-energie) de oppervlakte-
temperatuur, gemiddeld langs breedtecir-
kels, berekenen. In dit klimaatmodel nemen
we ijskappen op door voor to schrijven dat
het eVenwichtspunt daar ligt waar de jaar-
gemiddelde temperatuur -8°C is (deze tem-
peratuur wordt gesuggereerd door de huidi-
ge toestand). We berekenen de positie van

e
,8°C isotherm met het klimaatmodel,kennen dus X (afstand poolzee - even-W'.lchtspunt)

en daarmee L (grootte van de
1skap).
swedoen nu drie experimenten om de ver-
hIllende bijdragen tot het albedo-effect to

ntrafelen. In elk experiment wordt de in-
rating stapje voor stapje verminderd om to

gell e hoe de ijskappen in Europa en Amerika

1. Gednlalbedo effett(hetlJalbedo wordtCO nstant gehouden);
o-effect

effec
ten gevolge van zee-ijs en

3; g;
S

Albedo-effect ten gevolge van zee-ijs,

F'g' 6 aat de r aultatenavvan deze experi-
wenten zien. De grootte van de ijskappen is

egeven in afhankelijkheid van de ver-
bl'Jkt

dat het albedo-effect van zee-ijsaenSnee

menemen van de
g agroot

de bereke-

ning van het albedo niet zoveel uitmaakt.
De reden hiervoor is, dat er daar waar zich
landijs bevindt meestal ook een sneeuwdek
aanwezig is. Met andere woorden: het op-
vallende zonlicht `ziet' niet of er onder de
sneeuw ijs ligt. Dus dit aspect van de kop-
peling tussen ijskappen en klimaat is niet
erg belangrijk. We moeten ons echter reali-
seren dat bij deze experimenten veronder-
steld is dat de temperatuur op zeeniveau
langs een breedtecirkel constant is. Hiermee
komen we op een ander aspect van de wis-
selwerking, dat van zonale asymmetric.
Met zonale asymmetrie wordt bedoeld het
bestaan van lokale afwijkingen ten opzichte
van het gemiddelde Tangs de bijbehorende
breedtecirkel (ook wel zonaal gemiddelde
genoemd). Voor onze discussie is het ver-
schil in temperatuur tussen zee en land (0 T)
de belangrijkste vorm van asymmetric. Hoe
groter A T, des to groter de kans dat flinke
ijskappen ontstaan en zich handhaven. Een
hogere temperatuur in oceanische gebieden
bevordert immers de verdamping en daar-
mee de sneeuwval op de aangrenzende con-
tinenten, en een lagere temperatuur in de
continentale gebieden doet de massabalans
van de ijskappen toenemen.
Het albedo-effect speelt een grote rol bij het
totstandkomen van zonale asymmetric. In
eerste instantie zorgt het poolwaartse ener-
gietransport in de oceanen, met name in de
subtropen, er voor dat op gematigde breed-
ten de lucht boven zee gemiddeld warmer is

dan de lucht boven land (A T positief). Een
gevolg is dat het albedo in continentale
gebieden grocer zal zijn dan in oceanische
gebieden. Dit vergroot uiteraard A T, en
maakt de omstandigheden gunstiger voor
het ontstaan van ijskappen. Op deze manier
kan er dus een wisselwerking tussen ijskap-
pen en klimaat ontstaan die loopt via zonale
asymmetrie in de temperatuur. Behalve het
albedo-effect komen er echter vele andere
effecten om de hoek kijken. Zo zal de aan-
wezigheid van grote ijskappen de stroming
in de atmosfeer, die voor een deel A T
bepaalt, grondig beinvloeden. Helaas zijn
de meest geavanceerde modellen van de
atmosferische circulatie nog nauwelijks in
staat een betrouwbaar beeld van de bijbe-
horende luchtstromingen to leveren. Som-
mige onderzoekers, waaronder de schrijver,
zijn van mening dat de sleutel tot een bevre-
digende verklaring van de kwartaire ijstij-
den ligt in zonale asymmetric. Modelexpe-
rimenten om dit na to gaan komen langza-
merhand binnen bereik, maar het zal nog
wel geruime tijd duren voordat boven het
speculatieniveau uitgestegen wordt.
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