"erislen kijkeu lqe but, up /4 nrnurl ruu (Ill joint(., rooizi/tle
I'M/ de xereulii, meter boi,e Perilu

ill bel .zniderr
r'`rr/ 4lgenliuii in zee slur(. l)eze glelsjer is een vein de ureiniSc die
"rr,Q irnonlmgjr q loeuen(eu/(h)/c,: ttP/Grrilleruro Grrllcrrdo-)i'lmn!)

110nderd miljoen jaar geleden was het warm op aarde, ook in twintigste ecuw nam dc paleoklimade Poolgebieden. Het Antarctisch continent had haar positie tologic een enornic vlucht door On-

°P de geografische zuidpool reeds ingenomen, maar toch clerzoek aan sedimenten op de zeegroeiden er weelderige bossen en graasden er dinosaurussen. hodem. In vele oceanische hekkens
Oeze verdwenen zo'n 65 miljoen jaar geleden, volgens vele is cr sprakc van cell tamclijk ongestoor(lc ophouw van afzettingen,
°nderzoekers doordat een planetoide met een doorsnede van met cell snelhcid van ruwweg l cm Hans Oerlemans*
ZO'n tien kilometer de aarde trof. Daarna nam de temperatuur per duizend jaar. lleze sedintent-

I

°P aarde nog verder toe, totdat er zo'n 50 miljoen jaar geleden pakketten hevatten veel informatic

Johannes Oerlemans
(1950) doorlicp de midover do Watereigensch"[ppen tell dclbare school in Bergen

een maximum bereikt werd, althans in de gemiddelde temPeratuur van de diepzee. Vervolgens zette een gestage afkoe- tij(lc van de afzetting, en ook over
1h19 in die uiteindelijk zou uitmonden in de ijstijden van het klimaaiprocessen, die v cccspiegeld
worden in list voorkomen van bei'leistoceen.

an de hand van de vet:sprcicling van f(rssiele planten en
dieren, en het voorkomcn
van alzettingen,dic allecn in bepaalde klimaten kunnen ontstaan, is
er al lang gelcden cell heeld ontstaan van do evolutie van hcl lilirnaat. In do Iweedc
van de

*

op loom en studeerdc°

natuurkunde en meteorologie aan de Univcrsiteit
Utrecht. Momenteel is hij
paalde stahicle isotopcn.
hooglcraar wcrkzaam
Een grout deel van hct hezinksel als
bij het IMAU, Faculteit
bcstattt uit skeletjes van zoge- Natuur- en Stcrrenkundc,

naamde foraminiieren

(1,01-"I ills').

Universiteit Utrecht. Hij

I)it zijn microscopisch kleinc of u:t- houdt zieh hezig met de

rol van gletsjers en ijsl:appen in het klimaatsy,kencle plankton valt. Iiij de vorming Icem. In 2001 oniving hit

nismen, waarondcr ook het bc-

van het kalkskelct treedt fractione- voor zijn ondcrzock dc
ring van isotopes op. Dat wil zeg- SPINO/A-prijs van N\V'O.
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gen dat de onderlinge verhouding
tussen verschillende isotopen - in
dit geval de stahiele zuurstofisoto-

15

-1

pen 160 (`normaal' zuurstof) en 180

0

- enigszins verandert. In de vrije

10

U:v

natuur komt 180 slechts in geringe
mate voor (0,2 %). De verhouding
180/160 in het kalkskelet van de fo-

rams is dus heel erg klein, maar
hlijkt wel of to hangen van de temperatuur waarhij het kalk uit water
en koolzuurgas gevormd is. De zogenaamde 5180-waarde, gedefiniecrd als de 180/160-verhouding
ten opzichte van een standaard en
gedeeld door duizend, varicert met
ongeveer een promille per vier graden temperatuurverandering.
Dit gegeven is op uitgehreide
schaal gebruikt hij de interpretatie

3
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inslaq
planetolde

Eoceen

i

Ollgoceen

van diepzeekernen. In de afgelopen decennia zijn vele sedimentkernen uit de oceaanhodem ge-

Mloceen

Tertiair

Kwartair

1. Twee samengestelde 6780-kromrisen uit diepzeesedimen/en,
die een indicatiegeven van bet verloop van de diepzeeternpera-

hr.urgedurende de laatste 70 miljoen jaar. In beidegevallen
gaut he/ om de zogenaamde henthische,%rams, die vrij diep in
zee leven (tot een diepte van ivel 1400 meter). De temperanurr
heeft dan ook hetrekking op bet diepere waler (eve spreken van
de diepzeetemperaturrr). Langs de linkeras is de 6780-u ciarde
uitgezel (toenemend naar henedenr), langs de rechterus de hijhehorende lemperatuurschaal. Onderin de figuur zijn geologische tijdvakken aangegeven. Net 7ertiair hegon ongeveer 65
miljoenjaargeleden, loen de inslag racy een forse plauetoide
een deel tan bet leven op aarde vernietigde.

vermogen is ongeveer honderdduizend jaar. De kromme van Miller is
gebaseerd op kernen uit de
Atlantischc Oceaan, terwijl die van
Zachos samengesteld is uit veertig
kernen uit de Atlantische, Stills en
Indische Oceaan.

Beide krommen geven aan dat er
zo'n vijftig miljoen jaar geleden
sprake was van een klimaatoptimum, waarna een gestage afkoeling
inzette. Op de grens van het Eoceen
en Oligoceen, zo'n 35 miljoen jaar

geleden, is een plotselinge sterke
daling in de 5180-waarde to zien van
ongeveer een promille. Zo'n vijftien
miljoen jaar geleden geheurt dit ook,

en aan het begin van het Plioceen
nog een keen. Aanvankelijk, dat wil
zeggen: in de jaren zeventig, dacht
men dat de 5180-sprung van 35 mil-

joen jaar geleden het gevolg was

van het op gang komen van de
de

hoord en geanalyseerd. Kernen van
goede kwaliteit, die het hele Tertiair
heslaan, zijn er echter niet, Wel zijn

diepzeecirculatie

pogingen ondernomen om de informatie uit meerdere kernen to
comhineren. Twee hekende 5180reeksen zijn die van Miller et al.
(1987) en Zachos et al. (2001). Ze
zijn weergcgeven in figuur 1. De
krommcn zijn gladgestreken in de
tijd, en het resulterend oplossend

ken en daarmee de diepere lagen
van de oceaan afkoelde. Al snel

De Antarctische ijskap

in

oceaan,

waarhij water op hoge hreedte zo
sterk afkoelde dat het hegon to zinwerd echter duidelijk dat er voor de
hoge 5180-waarden in het Plioceen

een andere verklaring moest worden gevonden. De afgeleide zeewatcrtemperaturen zijn gewoon to laag,
ook als men rekening houdt met het
feit dat de relatie tussen temperatuur
en 5180-waarde kan vcrlopen door

cvolutic van de diverse soorten

De Antarctische ijskap heslaat een oppervlak van ongeveer 12 miljoen km2 en is daarmee ongeveer even groot als het wcrelddeel Europa. Ilet ijsvolume bedraagt 27 miljoen km 3. Als al
slit ijs zou smelters, zou de zeespiegel met ongeveer zeventig meter stijgen. De gemiddelde ijs-

dikte is meer dan twee kilometer, en de grootste ijsdikte 4,5 kilometer! De neerslag op
Antarctica is erg gering: gcmiddeld zo'n vijftien centimeter waterequivalent per jaar. We spreken dan ook van een poolwoestijn.

Omdat de neerslag zo gering is, is het ijs in de onderste lagen van de ijskap oud. Dit hicdt
grote mogelijkheden voor de paleoklimatologie, omdat het nude ijs veel informatie hevat
over klimaat en atmosferische samenstelling uit het verleden. Er zijn inmiddels zo'n tien
lange ijskernen gehoord. Tot voor kort was de Vostok-ijskern, gehoord hij het Russische
antarctische station Vostok, de meest hekende. Uit deze kern, die de laatste 400.000 jaar
heslaat, is gehleken dat de CO2-concentratie in ijstijden van nature maar tweederde is van
de concentratie tijdens interglacialen. Inmiddels is het Vostok-record overgenomen door
een boring hij Dome-C, die uitgevoerd wordt als onderdeel van EPICA (European Project
on Ice Coring in Antarctica), waaraan
ook de Universiteit Utrecht meedoet.

Het oudste ijs dat naar hoven is gehaald lijkt een leeftijd van 800.000 jaar
to hehben.

Het kaartje laat de topografie van de
ijskap zien. De ijskap zelf is op veel
plaatsen omgeven door ijsplaten (ice

foram. Het word tijd om het ijs ten
tonele to voeren.

Awnforlsol open en ids
Als water Llit de occaan verdaMPt'
treedt er ook fractionering o
Populair gezegd verdampt H2naar.
10
gemakkelijker dan H2180. Dus

mate er meet water uit de oceaan
verdampt is, en opgeslagen is in de
vorm van ijs, zal de 5180-waarde
van.het zecwater groter zijn. De ijs'
kappcn daarentegen zijn `isotopisch
licht' en hevatten relatief veel
stof-16. Men kan uitrekenen dat bet
huidige volume van de Antaretiscfle
ijskap (zie kader), zo'n 27 miljoen
km3, overeenkomt met een veran"
5180dcring van een promille in de
waarde van het zeewatcr. Deze ae
op
tenschap werpt een antler licht
6j80'
zuur-

do krommen in figuur I. De
verschuiving van 35 miljoen jaar get

shelves). Dit is drijvend ijs dat ontstaan
is doordat het landijs de zee in stroomt.

leden zou dus ook best veroorzaa n

IJsplaten zijn vaak honderden meters
dik (en dus niet to verwarren met zeeijs, dat maar enkele meters dik wordt).

een grote ijskap!
Vanuit andere ondcrzoekingen
k wamen er s t eeds meer aanwijzln'

In het plaatje zijn de ijsplaten met

gen dat slit inderclaad het

paars weergegeven.

was, en dat de ijskap in kwestle
over

kunnen zijn door de vorming

Antarctische ijskap was. Het
242
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tuigende bewijs hiervoor is geleverd door analyse van sedimentkernen,die rond het Antarctisch continent geboord zijn. In het algemeen
zijn de producten van glaciale erosie in zulke kernen erg goed to her-

kennen. Zodra gletsjers in zee beginnen to stromen, worden er ijsbergen gevormd die van de ijsrand
wegdrijven. Gaandeweg smelt het
ijs en wordt het in het ijs opgenomen erosiemateriaal op de zeebo-

dem gedeponeerd: men noemt
deze puinafzettingen IRD (Ice
Rafter Detritus). In de sedimentker-

nen words rond 35 miljoen jaar geleden een enorme toename in IRD

vastgesteld. Het is dan ook zeer

waarschijnlijk dat de 5180-verschui8180-verschui-

ving van 35 miljoen jaar geleden
een uitgebreide vergletsjering van
het Antarctische continent weerspiegelt. Overigens zijn oudere
diepzeekernen

uit

het

Noord-

Atlantisch bekken ook uitgehreid
op IRD onderzocht. De eerste aanWijzingen voor vergletsjering van
enige omvang zijn hier ongeveer
'even miljoen jaar oud, en vanaf
vier miljoen jaar geleden lijkt het
noordelijk halfrond echt mee to
Pan doen.
We kunnen nu concluderen dat de

t

krommen
in figuur 1 geen tempera,tuurkrommen
41urkrommen zijn, maar gemengde
temperatuur-ijsvolumekrommen. De

I

wordt steeds dikker, waardoor het
oppervlak hoger komt to liggen en
de afsmelting in de zomer steeds
minder wordt. Zonder dit laatste

1)e vergletsjering van een continent
begins altijd met de vorming van
gletsjers

en ijskappen in de hogere

gebieden. Naarmate het klimaat
kouder wordt en de sneeuwlijn
daalt, kan zich een grote aaneengesloten
ijskap vormen. Er zijn twee
Zlchzelf

versterkencle processen die

zorgen dat kleine verandeIngen in het globale klimaat grote
g
lgen kunnen hebben voor de
tbreiding
van gletsjers. In de eer8te
Plaats de zogenaamde albedoguithreiden zalaer meer zonlicht
gereflecteerd worden, waardoor de
temperatuur daalt en gletsjers ver-

Z

i

der

kunnen groeien. In de tweede
de
koPPeling: oeen groeien de gletsjer
P144tS

25

proces zouden er geen grote ijskappen kunnen ontstaan.
Met een model is het mogelijk om

een verband to leggen tussen de
gemiddelde jaartemperatuur van

20

15

het Antarctisch continent (TA) en
het volume van de Antarctische ijskap. De huidige waarde van TA is
-18 °C (TA is gereduceerd naar zeeniveau, de gemiddelde temperatuur
aan het oppervlak van de ijskap is
twintig graden lager!). Figuur 2 laat
zien hoe het Antarctische ijsvolume
van TA afhangt. Voor waarden van
TA boven 5 °C zal er zeer weinig ijs

op Antarctica to vinden zijn. Bij
waarden van rond de -5 °C Wit is
altijd nog dertien graden warmer
dan ml!) zijn de hogere gebieden
vergletsjerd, maar is er nog geen
sprake van een grote samenhangende ijskap. Het model voorspelt
dat de Antarctische ijskap het
grootst is bij een temperatuur die

10

°25

-10

-15

-20

TA (°C)

2. Het verhand tussen de Antarctische tenzperaluur (7A) en bet volurne van de Antarctische ijskap, zoals uitgerekend met een model.
De huidige Antarctische lempe ratruer is ongeveer -18°C (geredztceerd naar zeeniveau). Volgens dit model zou bet ijsvolume maxiinaal zijn hi/ een lemperatitui; die drie graden bogey is dan nrt.
Voor een temperatuur, die ongeveer lu,iniig graden hoger is dart ants,
wordt de ijskap zo klein dat de productie van ilshergen niet veel
meer voorslelt. Het massaverlies van de ijskap vinch dan bole maal
plants door smellen en ajkcelviug.

ongeveer drie graden boven de
huidige ligt. Bij een verdere daling

15

15

10

10

van de temperatuur zal de ijskap
iets krimpen. Dit is een gevolg van

het feit dat de neerslag in een extreem koud klimaat beperkt wordt
door de hoeveelheid vocht die de
lucht kan bevatten. Deze hoeveel-

vraag rijst of de hijdragen van diep- -heid-neemt sterk of met afnemende
Zeetemperatuur en ijsvolume ge- temperatuur.
Scheiden kunnen worden. Dit is van De informatie van figuur 2 kan gegroot helang om het temperatuur- bruikt worden om de 5180-kromverloop tijdens het Tertiair zo goed men it figuur 1 to corrigeren voor
mogelijk in kaart to brengen.
het Antarctische ijsvolume. Hierfoordat we hier op ingaan is het voor is het wel nodig om een vernoodzakelijk om to weten welke band aan to nemen tussen de diepprocessen verantwoordelijk zijn voor zeetemperatuur en de Antarctische
bet ontstaan van een grote ijskap.
temperatuur. We gaan bier nu niet

4skpppen

30

verder op in, maar het is duidelijk
dat diepzeetemperatuur en ijsvolume `gekoppeld' afgeleid moeten

Milller
!

Zachos,

5

5

e

0

-u p

verg l etsjer ing A nt ar

worden uit de informatie die de
5180-kromme bevat.
Het resultant van zo'n berekening is
samengevat in figuur 3. De Zachos-

kromme is zodanig herijkt dat de

vergletsjering Noordelijk H
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temperatuur voor 48 miljoen jaar ge-

leden dezelfde is als van de Millerkromme. De krommen lijken op elkaar, maar vertonen voor bepaalde
periodes toch ook flinke verschillen.
In ieder geval lijkt de periode van 53
tot 35 miljoen jaar geleden er een
geweest to zijn van gestage afkoeling. De diepzeetemperatuur daalde

3. De temperattmrontwikkeling tiidens bet Tertiair, zoals aJgeleid
nit diepzeesedimerzten. De vergletsjering van Antarctica is weergeget,en met een horizontals sireep. Bij een doorgetrokken streep is de
vergletsjering volledig, dat wil ze gc n dat bet gehele continent met
ijs is hedekt. Ook voor bet noordelijk hcellrond is de mate van ve rgletsjering aangegeven.

zo'n zes a zeven graden. Daarna

in de ijstijden van het Pleistoceen
(de laatste paar miljoen jaar). De
diepzeetemperatuur is dan inmiddels tien graden lager dan aijdens

volgde een periode met betrekkelijk

constante temperaturen, tot ongeveer twaalf miljoen jaar geleden.
Dan komt er een nieuwe tempera-

tuurdaling, die uiteindelijk uitmondt

het klimaatoptimum van vijftig milZFNIT MRI 2004
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2.5

T

4. Een 8110-kromme
van een dicr.zeekc rn,
die een groo/ oplossend vermogen hiedl
voor de laalsle paar
miljoen jaar. De laatste 1 miljoen jaar is

ODP-677
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Tiid (miljoen jaar geleden)

3.5

0.5

1

0

uilverl;rool. De 5"0varioties zijn nu
room( een gevolg van
veranderingen in bet
ijsvolume op bet poor=

delijk hat/rond (een
,crrolere 818 O-waarde

belekent nicer ids). De

glaciale crclus met
een periods van ongeveer 100.000 jaar
lreedl steeds duidelijker op.

reiken, maar wet een veel gedetailIcerder heeld van de laatste pair miljoen jaar geven. En clan hlijkt dat er
veel veranderd is. Figuur 4 laat de
8l"0-kromme zicn van cen veel geciteercle diepzeekern (nr. 01)P-677)
Duidclijk is to zien (kit er grote
schommelingen met een tijdschaal
van enkele tienduizenden jaren in do
8180-wa:u-de optreden. De amplitude van daze schomnielingcn
neemt toe, en in do la:(tste miljoen
jaar neemt ook de tijdschaal toe: er
ontstaan glaciale cycli die gemiddeld
zo'n honclerdduizend jaar duren. I let

is wel zeker dat de varieties in de
6180-waa1-de nil vooral veranderingen in hat totals ijsvolume wectspiegelen en dat ijskappen op hat floc»'
dclijk halfrond hierhij cen grote rot
spelen. 'I'ijdens list laatste glaciale

maximum van zo'n twintigduizcnd
jaar geleden was de totals hoeveeljoen j:(ar geleden. In slit scenario is

de Ant rctische ijsk:tp zo'n veertig
miljoen jaar geleden ontstaan en
road 34 miljoen jaar geleden uitgegroeid tot cell ijskap van continentale schaal.

De i%stijaiero vim het Pieistoceen
Dc 8180-krommen van figuur 1 hchhen een oplossend vermogen in de
tijd Van ongeveer honderdduizend
jaar. Fr zijn echter vole diepzeekernen gehoord, die niet zo ver terug-

heid ijs op aarde zo'n 2,5 keer zo
grout als nu. De ijskap die een grout
deel van list Noord-Amerikaanse
continent hedcktc, was ruin ander-

half keer zo grout als de huidige
Antarctische ijskap. Ook Scandinavia

en een decl van de
Karakteristiek van de ijstijdcydus

13arentszee

waxen hedekt met een dil:ke ijskap
Gedurencle hat Pleistoceen hercikte
de Scandinavische ijsk:lp waarschijil-

lijk slechts cen keen Nederland, en

U.

wet tijdens de zogcheten IZiss-ijstijd
(pijltje in fig. 4).
2

instr'lling ncentt al
ijskap hegint to groeien
hoogte-ntas,,ahalansterugkoppeling

0

m

(A fleet icf

2

De laatste Ease van de kIimaatgcschiedenis van de aarde wordt clus
gekenmerkt door een tfwisselirlg
van

ijstijden

en

ijstijden extreem, en vcrtegenwoordigen

alhcdo terugkoppcling wordt effectief
atntosferisclte kooldioxide/ntethaan
neenlt of

0

.2

vertcgcnwc)()r

digen ze de koudste perioden van
de laatste hondcrdmiljoen jaar!

Er zijn vole theoriecn geponeerd
om de ijstijden van list PleistOceen

2

sterkc h)dcnichling (vcrtr:i ligt groci )
i ceerslag op noordelijkc decl (,error;

0

to verklaren. Het is waarschijnlijk

ijskap \\a-nit op (tliclirlg)

clat instralingsvari:pies, die same"
hangen met kleine pcriodieke vet'
anderingen in do ln:m van de

insh-aling necntt tue
ijskap is dormer door .ilillil1,c

aarde, cell hclangrijkc rol spelell1)eze spelen'
I )c'z.c instralingsvariaties zijn er eeh-

-,living door huge hodenucspclns
atnulsfcrischc kooldioxide/ntciha:ul
Ilcelttt

ter altijd geweest en dus hang( hat
hlijkhaar van andere factoren of of
ze effecticf zijn in Ilet gcnererel'

grote
de
Fen zo'n factor is de ligging van
hand
continenten. I let ligt voor de
noorde,
clot de continenten op list
lijk halfrond een voldocnde
delijke positie moeten hchhen efl
van

cell illetlwe c'VC'Itu.s heglllt :Il.ti:

- de hc,deiu teruggevecrd is
- do zonlerin.shraling klcin is

i. l:iw overri(bl rant proc'es en rlie tan heloug 1/jn 01/ ven glaciale c )'r/ns. De boogie vary de eveunVcblsliju rcagver l mm* o/r
'lijdeus een irrsh-111irrgsrrriuimilln is rte eveurri(bls-

/l/n team cnr kon (err i/skalr up bet

bulpvncl guuu groeien. O/r clew rlnnrgaarr de prncec-

sen. d/e de ijskap insluhiel unrken, bet 11,iuuenr lien
boot(gekonten is en de :" nrnerinslrrdiug klein is.
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intcrglacialen

Gezien tegen het licht van hat klimaat van hat hole Iel-tiail- zijn de

Zit\'IT Mil 2004

cprhrs heginl als de borleru river nur-

Iclinr(atvcranderingefl'

floor"

grote ijskappen to kunnen lat
groeien. Maar waarom verdwijnen
die clan weer? Fr is cell .mall pro'
qs'
cessen aan to geven waarcloor
worde
kappen, As ze erg grout
e
instahiel dreigen to worden In d

eerste plaats daalt de hodem onder
de grote druk van het ijs. Hierdoor
komt het ijsoppervlak lager to liggen en neemt de afsmelting in de
zomer toe. Grote ijskappen vormen
ook een barriere voor stromingen
in de atmosfeer, en de depressies
die neerslag veroorzaken kunnen
dan nog moeilijk doordringen tot
de meer noordelijke gedeelten van

de ijskappen. Hierdoor wordt de
I

daalde tot ongeveer 250 ppm

(delen per miljoen delen lucht).
Sinds 25 miljoen jaar geleden is het
C02-gehalte, afgezien van schom-

melingen op een kleinere

tijd-

schaal, vrij constant gehleven. Toch
is de afkoeling doorgegaan.
Een andere factor van helang is de
ligging van de continenten, en met
name de invtoed hiervan op de oceaanstromingen. Oceaanstromingen

AstroTechniek
wetenschappelijke instrumenten

ADVIES EN KWALITEIT
AstroTechniek
programma
- MEADE
- CELESTRON
- VIXEN
- SKYWATCHER
- SBIG
- ORION OPTICS

staat grote hoeveelheden

voeding voor een deel afgesneden.
Een proces van een geheel andere
aard heeft to maken de kleine, maar
gestage stroom van warmee die uit
de aarde komt. Samen met de wrijvingswarmte, die vrijkomt door de
beweging van het ijs, zorgt dit er-

zijn in

dat er veel energie naar de poolge-

AANBIEDING:

voor dat de temperatuur onderin

hieden getransporteerd kan worden. Dit is nu op het noordelijk

GSO 680 mm LX2
200 mm F/6
Dobson met 9x50
zoeker, 2 inch

een dikke ijskap oploopt en uiteindelijk het smeltpunt bereikt. Er kan
dan een veel effectievere vorm van
ijsstroming ontstaan: het ijs kan glijden over de hodem, wat uiteindelijk leidt tot een veel dunnere ijskap
en grotere afsmelting.
Dit snort processen kunnen tegen-

Woordig met computermodellen
bestudeerd worden, maar het laatSte woord is er nog lang niet over

energie to transporteren en over de
aarde to herverdelen. Als de conti-

nenten zo liggen dat oceaanstromingen in een noord-zuidrichting
gedwongen worden, betekent dit

halfrond het geval, maar niet op het
zuidelijk halfrond, waar de circumantarctische stroming de noord-zuid
takken langs Zuidgerichte
Amerika, Afrika en Australia onderbreekt. Dit was niet altijd zo. Zo'n

100 miljoen jaar geleden lag het
Antarctisch continent wel op de

tje genet.

markante ontwikkeling was het

0orraak van de afkoeling

dichtgaan van de Straat van
Panama, waardoor de uitwisseling
van water tussen de tropische delen

maar net ontkoppeld! Een andere

men zeer markante klimaatschommelingen, die gesuperponeerd zijn

van -de Stille en de Atlantische

OP een langdurige trend van gestage afkoeling. Door het gehruik
van fossiele hrandstoffen zal het
klimaat gedurende enkele eeuwen

Tektoniek kan een belangrijke rot
spelen bij de vorming van ijskappen. Omdat de temperatuur in de

Wat warmer zijn, maar er is weinig
reden om aan to nemen dat dit een
invloed zal hebben op de klimato1ogische ontwikkeling op de geologische tijdschaal. Gezien de trend
Van de laatste miljoenen jaren is de

daalt, maakt het nogal wat uit of
een gebied waar zich een ijskap

Maar

op verdere afkoeling groot.
waar wordt de afkoeling door

veroorzaakt?
Er zijn nogal wat aanwijzingen dat
jtet

CO2-gehalte in de atmosfeer
miljoen jaar geleden veel
hoger was an nu (een factor vijf
tot tien meer). Hiermee kan de
hoge
temperatuur wel verklaard
ijftig

orden. De hoge C02 concentratie
t ordt toegeschreven aan hoge
emissies
h.angend

uit de aardkorst, samenmet een zeer actieve pe-

van continentverschuiving en
van jonge korst bij de midoceanische ruggen. Later wend de
erosie van silicaten en vorming van
kalkgesteenten helangrijker, waardoor
e

veel CO2 gebonden werd en

concentratie in de atmosfeer

focusser en
spiegel van low
expansion glas.
690,Prijs

zuidpool, maar Zuid-Amerika zat er
(Afrika, India, Australia) waren nog

kans

-LOSMANDY

nog aan vast en de andere platen

gezegd. In figuur 5 zijn de belangrijkste factoren nog eens op een rij-

De ijstijden van het Pleistoceen vor-

1

Oceaan tot stilstand kwam.

atmosfeer sterk met de hoogte

SBIG -

1775,-

CCD-camera ST-7ME dual chip
Topkwaliteit EN betaalbaar

zou kunnen vormen stijgt of daalt.
delen van
Als de centrale
Scandinavia vijfhonderd meter

hoger zouden zijn, zou zich daar
waarschijnlijk een grote, min of
meer permanente ijskap vormen.
Al met al kan een afdoende verklaring voor de afkoeling tijdens het
Tertiair nog niet gegeven worden.
Hex is waarschijnlijk dat de veranderende C02-concentratie in de atmosfeer en het verschuiven van de
continenten een helangrijke rot
spelen, maar er is nog veel onder-

zoek nodig om uit to vinden hoe

AANBIEDING: 20x80 binoculair
met triplet objectief. Prijs E 249,-

het allemaal precies in zijn werk gegaan is. De oceaanbodem blijft
hierhij de belangrijkste bron van in-

Meer informatie vindt U op de
website www.astrotechniek.net

formatie, maar computersimulatie
van het palcoklimaat zal een steeds
belangrijkere rot spelen en ons in
staat stellen om de verschillende
theoriean op hun wdarde to toct-
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