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IJsti_jden spreken erg tot de verbeelding.
Dat is geen wonder als men bedenkt dat
gedurende een ijstijd miljoenen km'
oceaanwater in de vorm van ijs op het
land worden gedeponeerd. De sporen, die

door de cnorme ijskappen zijn achter-
gelaten, zijn duidelijk in het landschap
terug to vinden (zwerfstenen, stuwwallen,
keileem, etc.).
Waarom zijn er ijstijden geweest? Deze
vraag houdt de gemoederen van geolo-
gen, geografen en meteorologen al meer
dan ecn eeuw bezig, en een afdoende
antwoord is tot op de dag van vandaag
nog'niet gegeven. Toch is er de laatste
jaren ecn tipje van de sluier opgelicht.
Computermodellen, gebaseerd op na-
tuurkundige wetten, geven nu inzicht in

de belangrijkheid van verschillende pro-
ccssen in bet klimaatsysteem.

1. Bronnen van informatie
Het aanzien van de aarde gedurende een
ijstijd is langzamerhand duidelijk gewor-

den uit geologische onderzoekingen van
allerlei aard. Aan de hand van sporen in

bet landschap kan men een goed beeld
krijgen van de uitbreiding van een ijskap.

Het voorkomen van zwerfstenen en kei-

teem in de noordelijke helft van ons land
toont aan dat er daar landijs is geweest.

De stuwwallen (bijvoorbeeld de Utrechtse

Heuvelrug, de Veluwe) markeren de
maximale ijsuitbreiding. Dit soort sporen
zijn overal in het Noordelijke deel van

Europa gevonden.
Hetzelfde geldt voor Noord-Amerika. Er
zijn vele aanwijzingen dat de klimaatfluk-
tuaties in Amerika en Europa min of
meer parallel verlopen zijn, althans gedu-
rende de laalste miljoen jaar. Klimaat-
schommelingen in andere delen van de
wercld, hoewel vaak minder indrukwek-
kend, blijven bet ritme van de ijstijden in
grote lijnen to volgen.
Behalve directe aanwijzingen, die de

vrocgerc aanwezigheid van landijs verra-
den, zijn cr ook meer indirekte aanwij-
zingen waaruit lets over ijstijden to leren
valt. Een voorbeeld is bet zeeniveau. Als

een ijstijd volwassen" is staat de zee
zo'n 120 m lager clan nu, bleek uit onder-

zoekingen in sommige kuststreken.
Aangezien men de uitbreiding van het

landijs kende, was het eenvoudig om een
schatting to maken van de dikte die de
ijskappen in Eurazie en Amerika moeten
hebben gehad.
Men kwam uit op 2 a 3 km! Een indruk-
wekkende dikte, maar niet in tegenspraak
met de situatie op Groenland en Antarcti-
ca.

Een ander voorbeeld betreft de analyse
van bodemmonsters waarin stuifineelkor-
rels voorkomen. Onder bepaalde omstan-
digheden kunnen stuifineelkorrels (pol-
len) bijzonder goed intact blijven. Dit is
vooral bet geval in gebieden waar veen
gevormd wordt. De continue ,regen"
van stuifineelkorrels in stille veenplassen
legt de basis voor bet pollenonderzoek.
Bij dit onderzoek worden bodemmon-
sters op verschillende diepte (dus met een
verschillende ouderdom) onderzocht op
het voorkomen van pollen. Er blijkt dan
bijvoorbeeld dat in sommige monsters
geen pollen van bomen aangetroffen
worden, of alleen pollen van naaldbo-
men.
Dit geeft aanwijzigingen over het klimaat
dat heerste toen de betreffende bodem-
laag werd gevormd. Met name de Rijks-
geologische Dienst en de Universiteit van;
Amsterdam hebben op dit terrein waar-
devol onderzoek verricht.
Een centraal probleem bij bet onderzoek
van afzettingen op land is dat van de
datering. Het is op zich best aardig om
vast to stellen dat er landijs geweest is op
plaatsen waar het nu niet is, of dat er eens
toendra-achtige omstandigheden heersten
op plaatsen waar nu loofbossen gedijen,
maar dit soort constateringen krijgen pas
waarde als men weet wanneer de overgan-
gen plaatsvonden. Met de C14-daterings-
methode, gebaseerd op radio-actief ver-
val van koolstof, kunnen ouderdommen
tot slechts zo'n 70.000 jaar bepaald wor-
den. Dit is voldoende om het verdwijnen
van de laatste ijstijd (ongeveer 20.000
jaar geleden) to documenteren, maar
onvoldoende om het Pleistoceen door to
lichten. Met bet Pleistoceen duidt amen de
periode aan waarin, na een langdurige
periode met een warm klimaat, ijstijden
met enige regelmaat op gingen treden.
Het Pleistoceen onivat ruwweg de laatste
twee miljoen jaar).
In 't kort komt het erop neer dat men wel
vast kon stellen dat er een reeks van ijstij-
den is geweest, maar dat het niet goed
mogelijk was om de duur ervan to
bepalen. Gedurende de laatste tientallen
jaren werd deze patstelling doorbroken

door informatie uit een andere bron: de
oceaanbodem.
De oceaanbodem wordt, althans in gebie-
den die ver genoeg afliggen van kusten,
gekenmerkt door een vrij constante sedi-
mentatiesnelheid. De bodem wordt gelei-
delijk opgehoogd door afstervend plank-
ton. De planktonresten vormen een ide'ale
bron van informatie. Er zijn vele soorten
plankton, en iedere soort heeft z'n eigen
omstandigheden waarbij de produktie
optimaal is. Zo zijn er warme" en
koude" soorten. De verhouding van
warme tot koude soorten in een bodem-
monster zegt dus iets over de toen
heersende zeewatertemperatuur.
De sedimentatiesnelheid in de oceaan
heeft een or de van grootte van 1 cm per
1000 jaar. De eerste "kernen" die uit de
oceaanbodem gestoken werden (door een
Duits onderzoekschip in de jaren dertig)
hadden een lengte van afrtper 1 meter, dus
veel verder dan 100.000 jaar terug kon
men toen nog niet kijken. Na de tweede
wereldoorlog werden er technieken ont-
wikkeld waarmee veel langere kernen
naar boven gehaald 'konden worden, tot
wel 12 m toe (zie bijgaande foto).
Een mijlpaal werd bereikt toes men, na
vele mislukte pogingen, de laatste omke-
ring van bet aardmagnetische veld terug
kon vinden in de kern. Het was reeds
lang bekend dat dit soort omkeringen zo
nu en dan hebben plaats gevonden.
Veranderingen in bet aardmagnetische
veld worden namelijk vastgelegd in de
magnetisatie van o.a. stollende lava,
Bepaalde radio-aktieve dateringsmetho-
den, die alleen op gesteentes toegepast
kunnen worden, hebben aan het licht
gebracht dat de laatste omkering onge-
veer 700.000 jaar geleden optrad. De
datering van de diepzeekernen was hier-
mee een feit, en bet was slechts een
kwestie van analyseren om de klimaat-
geschiedenis van de afgelopen miljoen
jaar to achterhalen.
Na enige tijd bleek het mogelijk to zijn uit
de diepzeekernen bet verloop van het
totale ijsvolume op aarde of to leiden. Dit
gaat als volgt in z'n werk.
In de oceanen komen van nature twee
soorten water voor: H20t6 (,,licht"
water) en, sporadisch, H2O18 ("zwaar
water). Licht water verdampt wat gemak-
kelijker dan zwaar water. Men mag dus
aannemen dat, als er veel landijs aanwe-
zig is, en er dus veel water verdampt moet
zijn, dat gehalte licht water in de oceanen
iets klciner is dan wanneer er nauwelijks
landijs aanwezig is. De samenstelling van
bet zeewater is dus een maat voor het
totale ijsvolume op aarde.
Het aardige nu is, dat bepaalde plankton-
soorten deze samenstelling op ideale
wijze vastleggen. Ze gebruiken de zuur-
stof uit het zeewater om hun kalkschaal-
tjes van to maken, zonder hierbij onder-
scheid to maken tussen zwaar en licht
water. Met andere woorden, bet plankton
legt de 018/016-verhouding van het zee-
water, en daarmee bet ijsvolume, vast.
Als dus later de bodemmonsters op de



Het apparaat waarmee boorkernen uit de
oceaanbodem worden gehaald. (Foto:
Lamont-Doherty Geoligical Observatory).

018/016-verhouding geanalyseerd wor-
den, en men zet de gevonden waarde uit
tcgen de diepte in de kern, dan ontstaat
een curve die aangeeft hoe het ijsvolume
:gefluctuecrd heeft.

Figuur I geeft een voorbeeld. Het betreft
hier een kern uit de Stille Oceaan, met een
lengte van bijna 8 meter. De 018/016-ver-
houding, en dus het ijsvolume, is uitgezet
lams de horizontale as. De tijd loopt van
onder naar boven. In -het onderste deel
van de kern is de omkering van het
aardmagnetische veld gevonden (700.000
jaar geleden).
In de curve is duidelijk enige regelmaat to
bespeuren. Blijkbaar treden er glaciate
cycli op met een dour van zo'n 100.000
jaar. De laatste ijstijd begon ruim
100.000 jaar geleden en is nog maar
net' afgelopen! Uit de eerder genoemde

geologische onderzoekingen weet men
dat varieties in het totale ijsvolume op.
aarde grotendeels veroorzaakt worden
door het'groeien en weer afsmelten van
iskaj ppen in Eurazie en Noord-Amerika.

TABELI

ijskap volume (106 km3) '

nu ijstijd

Antarctica 23.5 26.0
Groenland 2.6 3.5
N-Amerika -- 33.0
N-Europa - 13.3
andere 0.2 111

De ijskappen van Antarctica en Groen-
land zijn veel minder aan fluktuaties

zuiden uit kunnen breiden. Wat het
Amerikaanse ijskappen zich ver naar het

onderhevig (zie label 1). Dit komt omdat
deze kappen door een diepe oceaan
begrensd zijn, terwijl de Euraziatische en,

zuidelijk Halfrond betreft, pier zijn de
afmetingen van de continenten, althans
op voldoende hoge breedte, to klein voor
de vorming van grote ijskappen.
In dit verband moet er cook even aan

.herinnerd wprden dat zee-ijs geen rol
speelt in he( totale ijsvolume; het wordt
slechts enkele meters dik.
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Figuur 1. Verloop van bet totale ijsvolu-
me op aarde gedurendq de laatste 700. 000
jaar, zoals afgeleid uit onderzoek van de
zeebodem.

Een en ander houdt in dat de curve in
Figuur 1 opgevat kan worden als een lijn
die do zuidelijke begrenzing aangeeft van
de ijskappen die in Eurazie en Noord-
Amerika aanwezig zijn. De noordelijke
begrenzing van deze kappen wordt ge-
vormd door de Noordelijke IJszee, ge-
middeld op een breedte van 72°N. Als
een ijstijd z'n hoogtepunt bereikt, be-
vindt de zuidelijke rand van de ijskappen
zich rond de 50° Noorderbreedte. Deze
twee breeches zijn in Figuur 1 bij bena-
dering aangegeven. Het zijn geen rechte
lijnen, omdat de 018/016-schaal lets
verloopt.
De situatie words nu dus in feite weer-
gegeven door een ijskap op het noordelijk
halfrond (gearceerd in Figuur 1) die zich
of en toe tot 50° noorderbreedte uit-
breidt, maar sours ook geheel verdwijnt.
De manier, waarop dit gnat, wordt door
tee dingen gekenmerkt:
(I") er is een soort tyclus van 100.000

jaar;
(JJ) de ijskap groeit langzaam, maar

verdwijnt ,snel".

Het spreektvanzelf dat ijstijden ook door
andere klimaatelementen dan het globale
ijsvolume gekarakteriseerd kunnen wor.-

den. In een ijstijd is de temperatuur op
-aarde lager dan nu. Op, onze breedte is
het verschil wel zo'n 10°C. Ook het neer-
slagpatroon Act er dan anders uit. Er zijn
aanwijzingen dat er in de 'tropen veel
minder regen Valt tijdens een ijstijd.

2. Varialies in de zonnestraling
Zodra men het er halverwege de vorige
eeuw over eens was dat er ijstijden
geweest moesten zijn,.schoten de verkla-
ringen at,, paddestoelen uit de grond. Bij
nadere inspectie blijken de theorieen van
de verschillende geologen, astronomen,
geografen, etc. nogal op elkaar to lijken.
Ze waren bijna allemaal gebaseerd op het,
feit dat de baan van de aarde rond de zon
Heine veranderingen vertoont. Variaties
in de sterkte- van de zonnestraling, die
hier een gevolg van zijn, werden als
startpunt gebruikt 'voor de ijstijdtheo-
riccn. Dit culmineerde in een verklaring
die nu bekend staat als de ,,Milanko-
v itch-theorie".
Hoewel vclen Milankovitch voor waren
gegaan, is zijn naam hieraan verbohden
omdat hij een voor die tijd zeer gedetailL
leerde verhandeling gaf over hoe de
instraling varieert, en hoe dit in verband
kan worden gebracht met de klimaats-
verandering zoals die bekend waren uit de
geologischconderzoekingen.
De Milankovitch-theorie" gaat ervan
uit dat de instraling in de zomer op hoge
brecdte bepalend is voor het ontstaan van
ijstijden. Als de instraling kiein is, kan de
snceuw, die 's winters valt, met volledig
wegsmelten. Er treedt dus accumulatie
van snecuw op, en geleidelijk zal een
ijskap ontstaan die zich naar het zuiden
uitbreidt. Zodra de instraling weer groot
wordt, neemt de afsmelting sterk toe en
zullen de ijskappen weer verdwijnen
(zoals later wel zal blijken is deze vergn-
derstelling in feitc to eenvoudig).
De hoeveelheid zonlicht, die 's zomers op
huge breedten ontvangen wordt, hangt of
van een drietal "astronomische" facto-
ren. In de eerste plaats blijkt de "punt"
van de aardas een cirkel to beschrijven,
d.w.z. als men loodrecht kijkt op het vlak
waarin de aarde rond de zoh draait (de
precessie). Het gevolg hiervan is dat de
Seizoenen als het ware de baan van de
aarde rondlopen. Immers, de stand van
de aardas bepaalt het. seizoen (het is
winter als de punt van de aardas van de
zon afstaat).
De eigenlijke precessie heeft een periode
van 26.000 jaar, maar omdat de baan van
de aarde ook nog in z'n eigen vlak draait,
duurt het zo'n 22.000 jaar voordat de'
seizoenen een keer rond zijn. Dus ten
keer per 22.000 jaar wordt er, op hoge
brcedt'e in de zomer een' maximum aan
zonnestraling ontvangen, en. wet dan
wanneer op 2J juni (althans wat betreft
het noordelijk halfrond) de aarde het
diclitst bij de ion staat.

In figuuf 2 is de irondgang van de
seizoenen getekend. Op dit moment is het
zo dat de aarde het dichtst bij de zon staat

I
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Figuur 2. De rondgang van de seizoenen.
Op dit moment staat de aarde het dichtst
bij de ton als het bij ons winter is. Over
11.000 jaur is dat het geval als het bij ons
zomer is.

als net op het noordelijk halfrond winter
is.
Hoe groot de instralingsvariaties ten

Igevolge van de rondgang der seizoenen
zijn, hangt of van de excentriciteit (ver-
h'ouding korte as - lange as van de ellips)
van de aardbaan. Als de excentriciteit 1

is, dus als de baan van de aarde een
zitivere cirkel is, zijn de variaties niet
aanwezig. De, excentriciteit nu blijkt ook
to veranderen. Ze varieert van 'l , tot
ongeveer 1.05, met een periode van ruw-
weg 100.000 jaar.
Tenslotte is net zo, dat de hock, die de
aardas maakt met het ° vlak van de
aardbaan, ook variaties vertoont. Het
gaat hier slechts om enkele graden, maar
dat is voldoende om veranderingen in de
instraling to veroorzaken die van belang
zijn. Naarmate.de aardas schever staat,
ontvangen de poolgebieden in de zomer
nicer zonlicht (als de aardas volkomen
recht zou staan, zou er nooit zonlicht op
de polen vallen). De stand van de aardas
varieert met een periode van iets nicer
dan 40.000 jaar.
Het zal duidelijk zijn dat de invloed van
at deze bewegingen op de intensiteit van
de zonnestraling op een bepaalde plaats
vrij ingewikkeld is. Toch is men tegen-
woordig in staat de instralingsvariaties
nauwkeurig to berekenen.
Figuur 3 laat een resultaat van zulke
bcrekeningen zien.
De curve geeft de relatieve verandering

de zomerinstraling in 07o op 70°
noorderbreedte.

De meeste klimatologen zijn van mening
dat de zomerinstrating . inderdaarl . het

belangrijke element vormt bij het
verklaren van' de ijstijden. Dat het
verband niet zo eenvoudig is, moge
blijken nit een vergelijking van de figuren
I en 3. Hct lijkt crop dat ijstijden
beginnen in periodes dat de instralings-
variaties groot zijn (in het algemeen is dit,
wanneer de excentriciteit van de aardbaan

Figuur 3. Variaties in de zomerinstraling
op 65° noorderbreedte, uitgedrukt in
van de huidige zomerinstraling. De curve
is voor de laatste 800.000 jaar. Het
tijdstip o correspondeert met de tegen-
woordige tijd. - , .

groot is), maar eenduidelijke direkte
relatie tussen zomerinstraling en ijsvolu-
me is niet zondcr vast to stellen.
Meer verfijnd statistisch onderzoek,
waarbij de tijdschaal van de ijsvolume-
curve op verschillende-manieren gekorri-
geerd is, heeft aangetoond dat er inder-
daad een statistisch verband bestaat
tussen ijsvoltlme en zomerinstraling op
hoge breedte.
Het vaststellen van zo'n verband vormt
uiteraard nog geen fysische verklaring,
maar wordt door velen toch gezien als een
bevestiging van de "Milankovitch-theo-
rie".
Dus de volgende vraag blijft: "Hoe
kunnen zulke kleine instralingsvariaties
(enkele °lo) zulke enorme klimaatsveran-,
deringen tot gevolg hebben?"..
Het aantal (vaak spekulatieve) antwoor-
den, dat op deze vraag gegeven is, is z6
groot dat het onmogelijk is hiervan in dit
artikel een overzicht to geven. Twee
mechanismen, die volgens de auteur het
belangrijkst zijn, zullen sleehts worden
besproken.

3. De albedo-terugkoppeling
Als, door wat voor oorzaak dan ook,
de hoeveelheid zonnestraling die op aarde
valt vermindert,"zal dit gevolgen hebben
voor de temperatuur. Elk lichaam, dat
een temperatuur boven net absolute
nulpunt heeft, straalt energie uit. Naar-
mate de temperatuur hoger is, wordt er
meer energie uitgestraald. Voor een kli-
maatsysteem dat in evenwicht is, moet
gelden dat de door aarde en atmosfeer
uitgezonden straling gelijk is aan de
geabsorbeerde zonnestraling (anders is er

gereflecteerd door wolken en het.aardop-
pervlak. De reflectiviteit, ook wet albedo
genoemd, neemt toe als er sneeuw
en ijs op aarde is. Dit betekent dat de
hoeveelhei,d geabsorbeerde zonnestraling
in feite wel van de temperatuur afhangt.
Naarmate het kouder is, is de reflectivi-
teit groter. Deze situatie is weergegeven in
figuur 4b. Als de hoeveelheid zonnestra-
ling nu vermindert, is de temperatuurda-
ling groter dan in het geval waarbij de
albedo constant is. Dus het feit dat de
albedo toeneemt met dalende tempera-
tuur zorgt ervoor dat de gevoeligheid van
net klimaat toeneemt. Op deze manier
lijken relatief kleine instralingsvariaties
tot grate temperatuurvafiaties to kunnen
leiden.

Vele onderzoekers hebben geprobeerd
de ijstijden to verklaren met behulp van
deze zogenaamde albedo-terugkoppeling.
Recente resultaten van onderzoekingen
met klimaatmodellen hebben echter tot
de conclusie geleid dat dit mechanisms
niet sterk genoeg is om een afdoende
verklaring to leveren (hoewel het natuur-
lijk wel _help("). , -

4. De hoogte-massabalans-terugkoppe-
ling van ijskappen .

De massabalans van een ijskap' is, ge-
definieerd als netto hoeveelheid sneew/
ijs die per jaar aan het oppervlak

A.

T

geen behoud van energie).
In figuur 4a is dit evenwicht geillus- a
treerd. De aardse straling neemt toe met
de temperatuur, terwijl de geabsorbeerde `"
zonnestraling (vooralsnog) van de.
temperatuur afhangt. Het snijpunt van
de twee lijnen geeft het huidige evenwicht
aan. Als nu de hoeveelheid zonnestraling
fermindert (gestippelde lijn in de figuur),
moet de aardse straling ook verminderen,
en dit kan alleen als de temperatuur daalt
( A, T).
Niet alle zonne-energie die op de aarde
valt wordt deel wordy:

Figi,zir 4: Stralingsedenwichi in net kli-
Als de albedo (reflectiviteit)

van de temperatuur afhangi (B), wordt de
teniperatuurdaling bij een afname van de
zonnestraling groter.
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ten goede komt. Het is de resultante van
sneeuwval, bevroren regen, afsmelting,
verdamping, enz.
Een negatieve massabalans betekent dat
de ijskap aan bet oppervlak massa
verliest (de afsmelting wint bet). Een
ijskap kan alleen groeien als de massaba-
lans positief is.
Naarmate bet oppervlakhoger ligt, neemt
de jaarlijkse sneeuwval toe en de afsmel-
ting af. Op een zekere hoogte zal de
massabalans precies gelijk aan nul zijn:
de hoogte van de zogenaamde sneeuw-
lijn. In de Alpen is de hoogte van de
sneeuwlijn ongeveer 2800 m, in bet
noorden van Scandinavia zo'n 1200 m.
De sneeuwlijn speelt een belangrijke rol
bij de vorming van ijskappen: een ijskap
kan pas dan ontstaan wanneer een deel
van bet landoppervlak boven de sneeuw-
lijn komt to liggen. Op dit moment is bet
.zo dat, afgezien van een paar bergtoppen,
'bet landoppervlak in Noord-Europa en
Noord-Amerika onder de sneeuwlijn ligt.
Men kan zich echter voorstellen dat de
sneeuwlijn zal zakken als de zomerin-
strafing (en daarmee de afsmelting) ver-
mindert. Aan de hand van figpur 5 wordt
duidelijk hoe een kleine daling van de
sneeuwlijn tot gevolg kan hebben dat zich
een grote ijskap vormt.
Het bovenste plaatje geeft een schema-
tisch beeld van de huidige situatie. Het is
een noord-zuid doorsnede, de rand van
de poolzee ligt ergens tussen de 70 en 75°
noorderbreedte. Afgezien van enkele ge-
bergte gletsjers is er geen landijs aanwe-
zig. Als nu de sneeuwlijn een stukje zakt
.(bijvoorbeeld 500m.) dan kan een ijskap-
je ontstaan. Een deel van de sneeuw die
op de ijskap valt verdwijnt uiteindelijk in
de vorm van ijsbergen in de poolzee, een
ander deel stroomt naar bet zuiden totdat
bet onder de sneeuwlijn afsmelt,
Een groeiende ijskap wordt ook hoger.
Dit heeft tot gevolg dat bet evenwichts-
punt E (bet snijpunt van sneeuwlijn en
ijsoppervlak, zie de figuur) naar bet
zuiden verschuift. Op die ma,nier blijft
een groot deel van bet ijsoppervlak boven
de sneeuwlijn. Dus omdat de massaba-
lans met de hoogte toeneemt, en_ een
groeiende ijskap steeds hoger wordt, kan
een kleine daling van de sneeuwlijn tot
een grote ijskap leiden. Dit mechanisnne
noemt men we] de hoogte-massabalans-
terugkoppeling.
Veronderstel no dat er een situatie
ontstaan is zoals getekend in bet onderste
plaatje van figuur 5. Als nu de sneeuwlijn
naar z'n tegenwoordige positie terug
gaat, hoeft dit met zonder meer to
betekenen dat de ijskap weer verdwijnt.
Een groot deep van bet ijsoppervlak zal
immers boven de sneeuwlijn blijven! Een
fraaie illustratie hiervan vormt de ijskap
van Groenland. De hoogte van de
sneeuwlijn rond Groenland is 1000 tot
1500 m. Omdat de ijskap enkele kilo-
meters dik is, bevindt bet grootste deel
van bet oppervlak zich boven de sneeuw,
lijn. Echter, als er op dit moment geen ijs
op Groenland zou zijn, zou dat er onder

de huidige klimaatomstandigheden ook
%

niet komen.
Samengevat kan men stellen dat de
hoogte-massabalans-terugkoppeling de
gevoeligheid van bet klimaat voor een
vermindering van de instraling sterk ver-
groot. Hiermee zijn de ijstijden echter
nog met verklaard.
Experimenten met' een computermodel
van een ijskap zoals geschetst in figuur 5,

hoogte

t

poolzee

Figuur 5. Hoe een kleine Baling van de
sneeuwlijn een grote ijskap kan doen ont-
staan. E is het even_wichtspunt.

waarbij de sneeuwlijn op en neer gaat in
overeenstemming met de instralingsvaria-
ties van figuur 4, laten zien dat zich ten
tijde van een instralingsminimum een
ijskap vormt. Het probleem is echter dat
deze ijskap met meer verdwijnt, zelfs met
tijdens bet sterkste instralingsmaximum.
Blijkbaar blijft een to groot deel van bet
ijsoppervlak boven de sneeuwlijn.
Hieruit moet men concluderen dat er
processen bestaan die een grote ijskap op
een gegeven moment instabiel maken, of
althans gevoeliger voor verhoging van de
instraling. Er zijn twee van dergelijke
processen bekend: dating van de bodem
door de druk van bet ijs, en de vorming
van smeltwater aan de onderkant van de
ijskap.

5. Hoe een ijskap instabiel kan worden
De bodem zal met onberoerd blijven 41s
er zich een kilometersdikke ijskap op
bevindt. De aardkorst zal inzakken totdat
een nieuw drukevenwicht is bereikt.
Omdat de dichtheid van bet bovenste deel
van de aardkorst iets meer dan drie maal
de dichtheid van ijs is, zal de indrukking
van de bodem iets minder dan 1/3 van de
ijsdikte zijn. Dus als een ijskap zo'n
3000 m dik is, zal de bodem uiteindelijk
800 a900 m dalen!
Hierdoor komt bet oppervlak van de
ijskap lager to liggen ten opzichte van de
sneeuwlijn, hoewel een bodemdaling, al-
tijd enigszins gecompenseerd wordt door
een toename van de ijsdikte.
De aanpassing van de bodem gebeurt niet
instantaan: er is een zekere tijd voor
nodig. _Het feit dat de bodem in Scandi
navie, met name in bet gebied rond de

Botnische Golf, nu nog omhoog komt,
toont dit aan.
Dit achterlopen van de bodembeweging
zal van groot belang blijken to zijn. Het
tweede proces, dat een ijskap instabieler
maakt, de vorming van smeltwater, heeft
to maken met de warmtehuishouding van
een ijskap: Er zijn een aantal factoren die
deze warmtehuishouding beinvloeden.
Bovenop de ijskap,,valt sneeuw met een
lage temperatuur, die een bron van kou
voor de ijskap vormt. De . stroom van
geothermische vvarmte, die nit de aard-
korst komt, probeert de ijskap op to
warmen. Naarmate de ijskap dikker
wordt, kan de geothermische warmte
moeilijker naar boven toe afgevoerd
worden omdat ijs een vrij slechte geleider
voor warmte is. Hierbij komt nog dat er
door bet stromen van bet iis voortdurend
wrijvingswarmtegeproduceerd wordt. ,

Een en ander heeft tot gevolg dat er zich
bij een zekere kritische ijsdikte smelt-
water aan de onderkant van de ijskap kan
vormen.
De aanwezigheid van smeltwater heeft
een ingrijpend effect op de stroming van
bet ijs. Het ijs, dat normaal yastgevroren
At aan de bodem, kan gaan glijden. Dit
gebeurt met name als de laag smeltwater
de rand van de ijskap bereikt. De grote
hoeveelheid wrijvingswarmte, die bij bet
glijden van bet ijs over de bodem
vrijkomt, zorgt ervoor dat er nog een
extra hoeveelheid smeltwater gevormd
wordt. Qus bet proces versterkt zichzelf!
lk heb in de afgelopen jaren een compu-
termodel van een ijskap ontwikkeld, waar-
mee bovenstaande effecten kunnen wbr-
den bestudeerd. F.iguur 6 laat bet resul-
taat zien van een ,academische proef",
waarbij de sneeuwlijn op een constant
laag niveau gehouden wordt. Dus in deze
proef met bet ijskapmodel veranderen de
klimaatomstandigheden met.
Ondanks de geringe hoogte van de
sneeuwlijn duurt bet toch vrij fang
voordat de ijskap een grootte heeft
bereikt die typerend is voor de ijskappen
uit de ijstijden. In de figuur is goed to
zien dat de bodemdaling achterloopt:
onder de noordelijke helft van de ijskap,
waar bet ijs zich al danger bevindi, is de
daling bet grootst.
Na 30.000 jaar wordt er in bet midden
van de ijskap smeltwater gevormd. Dit
smeltwater verplaatst zich naar 't zuiden,
en op bet moment dat bet de zuidrand
van de ijskap bereikt vindt er een dra-
matische gebeurtenis plaats: 'n grote?hoe-
veelheid ijs ,glijdt" naar bet zuiden en.
komt ver onder de sneeuwlijn terecht.
Het afsmeltingsproces ruimt dit ijs snel`
op en bet restant van de zuidelijke helft
van de ijskap is zo dun geworden dat bet
ook gedoemd is to smelten. Het felt dat
de bodemdaling achterloopt is hierbij
belangrijk: bet gevolg ervan is dat bet
oppervlak van de ijskap laag.li=gt ten,
opzichte van de sneeuwlijn.
Nadat bet smeltwater verdwenen is, gaat
de ijskap weer groeien. Dus hoewel de
klimaatomstandigheden niet veranderen
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(de positie van de sneeuwlijn is vast),
zorgt de dynamica van ijskap en bodem
er voor dat er een soort cyclus ontstaat
waarbij de ijskap langzaam aangroeit en
.snel krimpt. Men kan zich voorstellen
dat, als de sneeuwlijn zich op grote
hoogte bevindt op bet moment dat het
smeltwater de zuidrand van de. ijskap be-
reikt, de ijskap geheel verdwijnt. Dit
blijkt inderdaad to gebeuren.

6. Simulatie van de (aatste twee ijstijden
.Het computermodel, dat gebruikt is bij
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Figuur 6. Resultaten van een computer-
model van een ijskap waarbij de sneeuw-
lijn met verandert. De aunwezigheid van
smeltwater aan de onderkant is weergege-
ven met een zwarte strook (met op
schaal). Merk op dat het tijdverschil tus-
sen deze "opnamen met constant is!

bet hierboven beschreven experiment,
kan natuurlijk ook gebruikt worden voor
een nabootsing van de "glaciale geschie:
denis". Hiertoe dient in het model de
sneeuwlijn op en neer to worden bewogen

ongecompliceerd. Het' instralingsmaxi- een cyclus blijft 100.000 jaar en de
mum dat 130.000 jaar geleden begon (zie asymmetrie (langzame groei, snel ver-'
Figuur 3) komt op een moment dat er ' dwijnen) is ook een steeds terugkerend
reeds veel smeltwater aanwezig was, en verschijnsel. Dus bet is niet zo moeilijk
bet volledig van de kop ging om met dit model glaciale cycli van de
snel. Zo'n 120.000 jaar geleden begon de goede vorm to genereren, maar om 7 cycli
laatste ijstijd. Hoewel het ijsvolume aan- gbed ,getimed" to krijgen valt niet mee.
vankelijk snel groeide, was de ijskap nog Men zou kunnen zeggen dat de dynamica
niet op ,volle sterkte" toen de instraling van ijskappen (de groei, de bodemdaling,
weer toenanr. Er was. ook nog niet de produktie van smeltwater) een accep-
voldoende smeltwater aanwezig en de tabele verklaring levert voor bet optreden
bodem was ook nog met ver genoeg van glaciale cycli, maar dat de ,voorspel-
gedaald om de ijskap to laten verdwijnen. baarheid" ervan toch vrij klein is. Dit
Hierdoor traden er enkele fluctuaties in lijkt tegenstrijdig to zijn, maar is bet niet:
het ijsvolume op'. Toch was ten tijde van bet is een vaker voorkomend verschijnsel.
bet laatste instralingsminimum (25.000 Zo zijn modellen van de atmosfeer, zeer
jaar geleden, zie Figuur 3) bet doodvon- `goed in staat de ontwikkeliug en afzwak-
nis van de ijskap reeds getekend. Dit is to king van een depressie op fysisch correcte
zien aan het felt dat na 35.000 jaar wijze, to simuleren, maar toch is de
geleden een ijsdikte van 2,5 km niet meer voorspelbaarheid gering. Dit At in de.
gehaald werd, een gevolg van de grote- aard van bet systeem dat gemodelleerd,
hoeveelheid smeltwater die zich aan de
onderkant van de ijskap'gevormd had. '
Bij het instralingsmaximum van 10.000
jaar geleden was het dan ook snel
gebeurd: binnen 10 jaar was de ijskap
verdwenen!
Hoe gbed is nu bovenstaande modelsimu-
latie? Uit verschillende geologische on=
derzoekingen. blijkt dat de tijdstippen,
waarop bet ijsvolume begint to groeien en
waarop bet ijs snel verdwijnt, correct
zijn. Ook het asymmetrische karakter
van de glaciale cyclus (zie Figuur 1) komt
er goed uit. Dit geldt ook voor de gemid-
delde duur van de cyclus (100.000 jaar),.
Het mechanisme_ dat in dit ijskapmodel
actief is, zou dus best eens een goede
verklaring voor het optreden van de
glaciale cycli. kunnen leveren.
Erzijn natuurlijk ook hakes en ogen. De
gevoeligheid van bet model voor kleine
veranderingen in sommige "constan-
ten", waarmee bet model ,afgestemd"
wordt, is vrij groot. De temperatuur, die
aan de sneeuwlijn heerst, is zo,n model-
constante. Zo blijken de resultaten reeds
anders to worden als deze temperatuur
1 °C verandert. De gevoeligheid van het
model blijkt zich echter to beperkep -tot
de tijdstippen waarop de ijstijden begin-
nen en eindigen. De gemiddelde duur van

Figuur 7: Een modelsimulatie van de
!aatste twee glaciale cycli. Licht gear-
ceerd: landijs aan wezig. Zwaar gearceerd:
landijs dikker dan 2,5 kin.

in overeenstemming met de instralings-
variaties. . °
Figuur 7 toont wat drt oplevert voor de w 60-

laatste 200.000 jaar (waarvan de glaciale 00
geschiedenis vrij. goed bekend is). Het o
gearceerde gebied stelt landijs voor ,

terwijl gebieden met een ijsdikte groter o° 50-
dan 2,5 km zwaarder gearceerd zijn.
De op een na laatste ijstijd begon zo'm
185.000 jaar geleden en verliep verder vrij

wordt.
7. Tot slot
De verklaring, die hier voor bet optreden
d'er ijstijden gesuggereerd wordt, is in'
feite geen ondersteuning van de "Milan-
kovitch-theorie". Hoewel instralingsva-
riaties wet op moeten treden om de
ijstijden in gang to houden, is het toch de
dynamica van de ijskappen zelf die er
voor zorgt dat een glaciale' cyclus de
specifieke vorm en duur heeft die, uit
Figuur 1 blijkt. Fluktuaties in de tonne
constante zouden dus, mits ze sterk
genoeg zijn, ook aanleiding kunnen
geven tot dezelfde soort glaciale cycli.
Uiteraard is het ijskapmodel, dat bier
besproken is, een sterke', schematisering'
van de werkelijkheid. Het is lang met
duidelijk dat de Europese en Amerikaan,-
se ijskappen altijd ,gelijk opgaan". Ook
de rol, die gebergten spelen bij bet begin
van een ijstijd, is niet meegenomen.
Zo zijn er nog wet een aantai zaken to
noemen, die onderzocht moeten worden,
en die het beeld misschiert zullen veran-
deren.
Vooralsnog is het.inzicht in met name hoe
een ijstijd begint to klein om-een zinvolle
uitspraak over de toekomst to doen. Wet
kan men stellen dat de kans op de start-.
van een nieuwe cyclus groter is als de
instraling kleiner is. Men moet echter wet

'bedenken, dat de opbouw van ijskappen
zo langzaam gaat, dat er binnen een
mensenleven niets van to merken is!,
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