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Fysische aspecten
van het
C02-probleem

Via kranten en tijdschriften is zo
langzamerhand bekend getivorden dat het
C02-gehalte van de atmosfeer toeneemt,
waardoor vanwege het broeikaseffect het
klimaat warmer zou worden. Van alle
verdere gevolgen trekt vooral de mogelijke
afsmelting van de ijskappen en de daarmee
gepaard gaande stijging van de zeespiegel
sterk de aandacht. Een keten van fysische
oorzaken en gevolgen, waarvan alleen het
eindresultaat telt. Wat werkelijk telt is
echter ons inzicht in de verschillende
fysische processen. Zolang dit nog
onvolledig is, mogen we er niet van uitgaan
dat de verschillende toekomstprojecties veel
betekenis hebben. Aandacht dus voor de
fysische aspecten van het C02-probleem: de
meting van het C02-gehalte van de
atmosfeer, het broeikaseffect, de
terugkoppelingen in het klimaatsysteem, de
rol van de oceanen en het gedrag van
ijskappen. Ten slotte echter ook de meest
recente rekenresultaten en de jacht op de
primeur in het vaststellen van het
C02-klimaateffect.
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Metingen
Kooldioxyde (C02) is een normaal bestanddeel
van de atmosfeer. Het is overal op aarde en tot op
grote hoogte (zeker 80 km) boven het aardopper-
vlak in de lucht aanwezig in een uiterst geringe
concentratie van ruim 0,03 volumeprocenten.
Uit regelmatige waarnemingen, sinds 1958 ver-
richt. op het Mauna Loa observatorium op Ha-
waii, blijkt echter dat de concentratie langzaam
toeneemt en wel,gemiddeld met ca. 1,5 ppm per
jaar. Figuur 1 laat de zo langzamerhand welbe-
kende waarnemingsreeks zien. Reeds vele jaren
geleden is het vermoeden gerezen dat deze toene-
ming van het C02-gehalte van de atmosfeer sa-
menhangt met de grootscheepse verbranding van
fossiele brandstoffen en mogelijk ook met ont-
bossing op grote schaal. Na 1958 is men op meer
plaatsen op aarde begonnen met regelmatige me-
ting van het C02-gehalte, maar pas de laatste
jaren vindt gericht onderzoek plaats naar de oor-
zaak van verschillen tussen de concentratieme-
tingen op verschillende stations.
Over de stijgende trend bestaat overigens geen
verschil van mening: overal in de wereld wordt
deze vastgesteld. Verschillen zijn er alleen in de
variabiliteit van de geme.ten concentraties en uit
de analyse hiervan hoopt men meer inzicht to
krijgen in o.a. de inv.loed van de biosfeer op het
verloop van de C02-concentratie. Op Mauna Loa
Observatory bestaat de variabiliteit voorname-
lijk. uit eenjaarlijkse gang met een minimum in de
zomer (als de plantengroei op het noordelijk half-
rond zijn maximale opnamecapaciteit heeft) en
een maximum in de winter (als de plantengroei
vrijwel stil staat en het nude groen door rotting
C02 teruggeeft).
Op Antarctica is deze jaarlijkse gang eveneens to
zien, zij het met een kleinere amplitude en met
een faseverschuiving t.o.v. het noordelijk half.

P



t

rond van ca. 6 maanden. Hieruit blijkt dus dat de
plantengroei op het zuidelijk halfrond niet op-
weegt tegen die op het noordelijk halfrond, maar
ook dat de uitwisseling van lucht tussen de beide
halfronden to gering is om, concentratieverschil-
len binnen een half jaar uit to wissen.
De waarnemingsstations op Mauna Loa en Ant-
arctica liggen beide op enkele duizenden meters
boven zeeniveau en vele duizenden kilometers
van het dichtstbijzijnde vasteland. De menging in
de troposfeer (onderste 10 km van de atmosfeer)
boven een halfrond is echter voldoende snel om
de invloed van de biosfeer (en dus ook van antro-
pogene bronnen van C02) binnen een maand op
de meest afgelegen plaatsen to meten. De uitwis-
seling tussen de troposfeer en de hogere luchtla-
gen neemt echter verscheidene jaren in beslag,
waardoor de seizoensvariatie in het C02-gehalte
in de stratosfeer snel wordt gedempt. Op waarne-
mingsstations die meer in de bewoonde wereld
zijn gelegen is naast de jaarlijkse gang nog een
aantal andere variaties in het C02-gehalte aanwe-
zig. De meeste daarvan zijn onregelmatig en han-
gen onder andere samen met variaties in antropo-
gene emissies en met de mengingscondities in de
atmosfeer. Een regelmatige variatie werd gevon-
den in de vorm van een dagelijkse gang. Deze is
het sterkst in het plantengroeiseizoen wat erop
wijst dat biosferische processen hiervan de
hoofdoorzaak zijn. Dat deze variaties op korte
tijdschaal zich echt beperken tot de onderste
honderden meters van de atmosfeer is mooi to
zien in de waarnemingen die door het Fraunhofer
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Instituut to Garmisch-Partenkirchen werden uit-
gevoerd (zie figuur 2).
In de zomer werden hier in het dal op warme,
zonnige dagen in de ochtend regelmatig concen-
traties gemeten van 380 ppm, die in de namiddag
afnamen tot bijna 300 ppm. Tegelijkertijd ver-
toonden de concentraties op een 1000 m hoger
gelegen bergstation nauwelijks enige variatie.
Zoals gezegd zijn deze metingen vooral bedoeld
om meer inzicht to krijgen in de invloed van de
biosfeer op de atmosferische C02-concentratie.
Aan de algemene conclusie dat deze concentratie
wereldwijd stijgt doen zij niet toe of af.

Broeikaseffect
Meer CO, in de atmosfeer zou ons klimaat war-
mer doen worden door het broeikaseffect van
C02. Hoe gaat dat in zijn werk? C02 Iaat zonne-
straling vrijwel ongehinderd door, maar het ab-
sorbeert de langgolvige straling die door het aard-
oppervlak wordt uitgezonden. Het atmosferi-
sche C02 straalt echter ook weer uit, zowel naar
boven, als terug naar het aardoppervlak. Het is
deze terugstraling (meestal tegenstraling ge-
noemd) die bet broeikaseffect veroorzaakt. De
situatie is weergegeven in figuur 3. Meer C02 in
de atmosfeer doet de tegenstraling toenemen.
De grootte van deze extra tegenstraling kan voor
iedere hoogte boven het aardoppervlak worden
bepaald door rekening to houden met de tempera-
tuur- en drukafhankelijkheid van de absorptie en
emissie. Met behulp van hoogte-afhankelijke nu-
merieke stralings mode Ile n is aangetoond dat de
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Figuur 1. C02-concentratie
van de atmosfeer, gemeten op
het Mauna Loa
Observatorium op Hawaii (1).
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Fysische aspecten
van het
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Figuur 2. C02-concentralie
van de atmosfeer als functie
van de tijd van de dag en de
tijd van hetjaar, gemeten to
Garmisch-Partenkirchen,
W. Duitsland en op de
nabijgelegen bergtop Wank
(2).

extra tegenstraling bij meer CO2 een maximum
heeft op 20 km hoogte. Hieruit kan onmiddellijk
worden afgeleid dat meer CO2 in de luchtlaag
beneden 20 km tot verwarming leidt en, in de
luchtlagen boven 20 km tot afkoeling. Immers, de
temperatuurverandering in een laag is evenredig
met de stralingsdivergentie volgens

[1]

waarin CP = soortelijke warmte en p = dichtheid
van lucht is. Waarde netto tegenstraling -Fn met
de hoogte z toeneemt treedt dus verwarming op
en waar -F met de hoogte afneemt afkoeling.
Vijftien jaar geleden werd op grond van zulke
stralingsberekeningen reeds een resultaat als
weergegeven in figuur 4 gepubliceerd.
Kwalitatief is het beeld sindsdien ongewijzigd
gebleven: met meer CO2 zal de stratosfeer in
temperatuur afnemen en de troposteer iets war-
mer worden. (Bij een lagere C02-concentratie
zijn de temperatuureffecteh juist omgekeerd).
Het gaat er echter vooral om wat er kwantitatief
gebeurt. Daarover is minder eenduidigheid en in
feite draait daar de hele C02-klimaatdiscussie
om.
Om to beginnen zullen we een eenvoudige reken-
som uitvoeren. Die rekensom moet de. tempera-
tuurtoename aan het aardoppervlak opleveren
voor de situatie van bij voorbeeld twee keer de
huidige C02-concentratie (2x CO2). Daarvoor
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dt CPp az
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zouden. we gebruik willen maken van de door een
stralingsmodel, berekende extra, tegenstraling
aan het aardoppervlak. Voor- 2x CO2 is die be-
kend: enkele Watt/m?. Maar we weten niet goed
hoe het aardoppervlak met die extra hoeveelheid
energie omspringt (extra uitstraling, verdamping
van water, transport van voelbare warmte). Dat
hangt of van de eigenschappen van het oppervlak
(vooral de vochtigheidsgraad) en van de lucht-
laag erboven. Om deze moeilijkheden to omzei-
len bekijken we liever het.energie-evenwicht aan
de bovenrand van de atmosfeer. Daar hebben we
alleen met stralingsprocessen to maken en dus
met het stralingsevenwicht bij b.v. 2x C02.
Zoals uit figuur 3 blijkt kunnen we voor het stra-
lingsevenwicht aan de bovenrand van de atmo-
sfeer schrijven:

(1- a)S0 = (1- 1y)IS = Io [2j

(x = albedo van de aarde (fractie teruggekaatst
zonlicht)
So = ontvangen zonnestraling x zonnecon-
stante)
-y = fractie van de infrarode straling die wordt
geabsorbeerd
IS uitstraling van het aardoppervlak (a-Ts4)
to = infrarode s.traling aan de rand van de atmo-
sfeer.
Door meer<CO2 wordt,y groter(meer straling van
het aardoppervlak wordt onderschept) en het
evenwicht met de inkomende zonnestraling So (1
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(I-1/2y) Is= S. (I -a)

r

Figuur 3. Het broeikaseffect van de atmosfeer, voorgesteld in
een model waarin de atmosfeer samengeperst is in een laag.

- a) kan alleen worden hersteld door een toene-
ming van de uitstraling van het aardoppervlak Is.
Dat kan door de temperatuur aan het aardopper-
vlak TS to verhogen. We zijn dus geinteresseerd in
de temperatuurverhoging AT, die de extra uitstra-
ling Al, kan leverendie nodigis om I°weergelijkte
maken aan S. (1 - a). Door een toeneming van
het C02-gehalte tot 2 keer de huidige concentra-
tie (2 x C02) neemt y zodanig toe dat de uitstra-
ling aan de rand van de atmosfeer 1° met 4,2 W/m2
afneemt. Deze initiele A1° is berekend met een
hoogte-afhankelijk numeriek stralingsmodel (4).
Voor het bereiken van een nieuw evenwicht is
dus + 4,2 W/m2 aan compenserende uitstraling
nodig. Omdat we dit willen-bewerkstelligen met
een verhoging van de oppervlaktetemperatuur T,
schrijven we formeel:

Al,, = T AT,

Per definitie [2] is 1° = (1 -1y)QT s = El,

Waaruit volgt dat

al.
= 4EQT =4I-. 1° =

40
a)S°

s s

water als gevolg van een extra tegenstraling. Als
dat gebeurt verandert de hele situatie want het
betekent in feite dat behalve de verdubbeling van
CO2 nu ook een toeneming van de atmosferische
waterdamp plaatsvindt, wat op zijn beurt weer
vergelijkbare effecten oproept als een verhoging
van het C02-gehalte. Liever dan alles in detail to
berekenen nemen we ook nu weer onze toevlucht
tot de hierboven genoemde systeemaanpak,
waarbij aan de rand van de atmosfeer stralingse-
venwicht geldt (vgl. [2]).
In termen van de temperatuur aan-het aardopper-
vlak T. kunnen we dan schrijven:

do= 81° dx;-S° dTs - 8x; dT,

x; kan zijn (a) waterdampconcentratie van de
atmosfeer

(b) CO2-concentratie
(c) bewolkingsgraad
(d) wolkenhoogte

[5]

(e) temperatuur van de wolkentoppen
(f) verticale temperatuurgradient

enz.
Samen met
du

vormen (a) en (c) t/m (f) een reeks terugkop-

pelingen die we bij de invloed van een C02-toena-

me op TS in beschouwing kunnen nemen.

Het is daarom handig om die invloed uit de vorige
vergelijking to lichten:

aI dx aI dx da
ax, dTs ax; dTs dTs

ofwel

al- ° Ax,
axe

AT,
= aI dx dot'+S°-

ax; dTs dTs

[3]

waarin xc = CO2-concentratie van de atmosfeer.
[4]

Uit [4] en [3] volgt dan met S° = 350 W/m2, a =
0,3 en TS = 288 K:

_ 4,2 x 288
AT,

4 x 350 x 0,7 = 1,23 K

Conclusie: verdubbeling van het C02-gehalte
van de atmosfeer, zonder rekening to houden met
andere effecten en terugkoppelingen (zie hierna)
zou de temperatuur aan het aardoppervlak met

-ruim een graad doen toenemen.

Terugkoppelingen
>Hierboven is al gerept over extra verdamping van

Zoals we eerder hebben gezien is

al° negatief en bij 2 x CO2 bedraagt de teller 4,2
ax,
W/m2.
De waarde van de noemer bepaalt dan de resulte-
rende verwarming aan het aardoppervlak AT,
(mits de noemer positief blijft). In feite is de
infraroodemissie volgens Stefan-Boltzmann ook
op to vatten als een terugkoppeling. Met de toege-
paste relatie 1° = EtrTsen xi = QTswordtde noemer
in bovenstaande formule:

al. dx;
= E4QTs = 4 10 = 4 (1 - a)S°.

ax; dTX Ts TS
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Figuur4. Verticals
temperatuurverdeling bij E
stralingsevenwieht met Y

2convectieve aanpassing, voor
3 verschillende
COs concentraties (3).

Met de bekende waarden voor So, a en Ts blijkt de
noemer dan gelijk to zijn aan 3,4 W/m2K en AT, =
1,23 K zoals we reeds zagen. Waar het nu om gaat
is om to zien hoe de `echte' terugkoppelingen de
noemer beinvloeden.
Om to beginnen de belangrijke term

dot do-
so d,r, belangrijk omdat

dTss

op wereldschaal negatief is (hogere temperatu-
res leiden tot minder ijs- en sneeuwbedekking en
daarmee tot een geringer terugkaatsend vermo-
gen voor kortgolvige straling). Budyko (5) bear-
gumenteerde dat

do-
0002.

dT '

Met S. = 350 W/m2 geeft dit

so dT = - 0,70
s

en AT, = 3,4'20 7 = 1,56 K;

eenversterking dus van de verwarming met een
factor 1,25.

Vervolgens zouden we naar de overige xi kunnen
gaan kijken. Dat is echter niet zo eenvoudig.
Daarom wordt vaak geprobeerd om de som van
de bijdragen van de verschillende xi in hun totali-
teit to bepalen. Een manier waarop dit wel ge-
beurt, is door de uitgaande straling 1o zoals deze

2,3 -

10 -

gemeten wordt -door aardsatellieten voor ver-
schillende 'geografische breedten to vergelijken
met TS op die breedten. Op die manier verkrijgt
men dan een soort natuurlijke relatie.tussen 10 en
TS waarvan men mag aannemen dat de atmosfeer
er alle mogelijke terugkoppelingen in heeft ver-
werkt. Het verband tussen Io en TS is weergege-
ven in figuur 5. Het is in zeer goede benadering
lineair en kan beschreven worden als 10 = 205 +
2,23 T. Deze relatie -kunnen we, rechtstreeks
differentieren waardoor we voor AT, vinden (met
albedo-terugkoppeling volgens Budyko):

AT- 2,75 K:
2,23-0,7

Al met al ruim een verdubbeling van de aanvan-
kelijke AT, = 1,23 K!
Helemaal bevredigend is bovenstaande integrale
aanpak echter nog niet. Een van de problemen is
namelijk dat met dezelfde satellietmetingen ook
een aanzienlijke lagere waarde voor
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aTs
kan worden.afgeleid. Immers, ook de bewo.l-

kingsgraad N heeft grote invloed op de hoeveel-
heid infrarode straling aan de rand van de atmos-
feer en de toeneming van N met de geografische
breedte hoeft niet uitsluitend het gevolg to zijn
van de afneming van de temperatuur in de rich-
ting van de pool. Schrijven we daarom to = a.+
bTs + cN (a, b en c zijn constanten) dan volgt als
beste aanpassing van de waarnemingen (7): Io =
233 + 2,04 TS - 38.8 N (met N tussen 0 en 1).
Hieruit volgt dus een waarde

al, =204W/m2
K.

aT,

Maar hoe verandert N met Ts? Al gauw zijn we
weer terug bij de gedetailleerde beschrijving
waarmee we dit hoofdstuk begonnen [5].

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de twee
termen

aIo aIo dq
aT, aq dTs

100-

P

(q = waterdampgehalte) hierin de belangrijkste
zijn, tesamen met de oppervlakte-albedo term

S
dot

dTs

De waterdampterm is negatief omdat

1000ifif 11 111
180 1 220 I 260

200 240

temperatuur(°!q -

I

280

300

a1o

aq
negatief is en

dT positief. De laatste afgeleide is vrij groot
s
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waardoor de meekoppeling door waterdamp vrij
sterk is. Zowel klimatologisch als uit berekenin-
gen is gebleken dat bij verandering van TS de
relatieve vochtigheid in de atmosfeer nagenoeg
constant blijft. Bij toeneming van Ts betekent dit
dus een sterke toeneming van de absolute voch-
tigheid.

Volgens Watts (8) is de beste schatting die voor
de som van de twee termen thans beschikbaar is:

1,6 < a" + aIo dq
<2,2 W/m2K.

aTs aq dTs

Samen met de eerdergenoemde waarde van -0,7
voor

S
da

o dTs'

betekent dat voor de noemer in [6] een waarde
tussen 0,9en 1,5 en als beste schatting voor OTs bij
2xCO2:
2,8 <ATs<4,7 °C.

Dit resultaat getuigt dus van de enorme gevoelig-
heid van de temperatuur aan het aardoppervlak
voor veranderingen in de C02-concentratie van
de atmosfeer. Deze gevoeligheid is echter hoofd-
zakelijk het gevolg van de positieve terugkoppe-
lingen in het aarde-atmosfeersysteem.

De rol van de oceanen
In bovenstaande berekeningen is er impliciet van
uitgegaan dat de oceanen een temperatuur aan-
nemen die in evenwicht is met die van de lucht.
De berekende AT, geldt voor een evenwichtssitu-
atie bij 2 x CO2 en het model doet geen uitspraak
over de tijdsduur waarover de verwarming zich
afspeelt. Om daarover iets to zeggen is een aantal
gegevens nodig. Op de eerste plaats natuurlijk de
snelheid waarmee het C02-gehalte van de atmo-
sfeer toeneemt C(t). Dit verloop is voor de toe-
komst niet bekend. Het.gaat hierbij zowel om de
toekomstige injectie van CO2 in de atmosfeer uit

to
de verbranding van fossiele brandstoffen en ont-
bossing als om de fractie hiervan die in de atmo-
sfeer aanwezig blijft. Momenteel blijft ruim 50%
van de geinjecteerde CO2 in de atmosfeer achter:
de zg. remanente fractie. Dit volgt. rechtstreeks
Uit de thans waargenomen toeneming van de
C02-concentratie met ca. 1,5 ppm perjaar, over-
eenkomend met ca. 11.000 miljoen ton CO2 per
Jaar, vergeleken met de geschatte uitworp van
20.000 miljoen ton C02 op wereldschaal.
be andere 50% wordt opgenomen door de ocea-
nen en de biosfeer. In welke verhouding is niet
Precies bekend. Evenmin is bekend of de rema-
-nente fractie in de toekomst zal toe- of afnemen.
f1et antwoord moet komen uit modellen van de
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koolstofcyclus, waar we hier niet op ingaan.
In deze cyclus speelt de oceaan een grote rol.
Daarnaast is de oceaan echter de belangrijkste
vertragende factor in het bereiken van een nieuw
temperatuurevenwicht op aarde. Aangenomen
dat we C(t) op een of andere manier kennen of
voorschrijven willen we nu de thermische rol van
de oceaan in rekening brengen. In eerste benade-
ring wordt de oceaan verdeeld in een dunne bo-
venlaag die samen met de atmosfeer een relatief
snel aangepast geheel vormt en de diepe oceaan
die veel langzamer reageert op wat pr in de atmo-
sfeer gebeurt. De warmtebalans voor het oceani-
sche menglaag- atmosfeersysteem luidt dan (9):

E d =S0(1-a)-Io-0 [7l

waarin E = warmtecapaciteit (per eenheid van
oppervlak) van de atmosfeer + landoppervlak +
oceanische menglaag; 0 = warmteflux naar de
diepe oceaan; alle overige grootheden hebben
dezelfde betekenis als in het voorafgaande, met
dit verschil dat IQ en a nu ook functies van de tijd t
zijn.

We nemen nu het volgende aan:
1. 1o neemt met toenemende C02-concentratie
of volgens

61nCt)
a

waarin Ca de actuele C02-concentratie voorstelt.
Voor 2 x C02 volgt hieruit de eerdergebruikte
initiele uitstralingsreductie van 4,2 W/m2 (teller
van [6]).
2. Het klimaatsysteem reageert in eerste bena-
dering lineair volgens
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infraroodemissie to alsfunctie
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Fysische aspecten aR, = _ X

van het 3Ts

C02-probleem waarin R. = S,, (1-a)-I0.

De terugkoppelingsparameter A is gelijk aan de
noemer uit [6].
3. De trage uitwisseling van warmte met de diep-
zee kan in eerste instantie verwaarloosd worden
bij het effect van de menglaag.
Uit [7] volgt dan:

E di ss = >, (ATS, - AT,),

waar AT,, de temperatuurverandering aan het
aardoppervlak in de nieuwe evenwichtssituatie
voorstelt.
We kunnen dit ook schrijven als:

dTs _ AT,, - AT,
dt T

waarin tijdsconstante
E

T =

en de temperatuurverande ring in evenwicht is

LTse = TSe - Tsa = 6 In
Ca

Nemen we nu een oceanische menglaag aan,
waarvan de dikte gemiddeld over de aarde 70 m
bedraagt dan voigt daaruit E = 9,3 W jaar K-I
M-1. Met de eerderberekende waarde van 0,9 <X
< 1,5 volgt dan voor de tijdsconstante: 6,2 < T <
10,4 jaar.
Het is duidelijk dat dit resultaat erg gevoelig is
voor de waarde die voor de dikte van de oceani-
sche menglaag wordt gekozen. De invloed van de
warmteflux naar de diepe oceaan is in de richting
van een grotere tijdsconstante. Een belangrijk
punt hierbij is nogde mate waarin de temperatuur
aan het zeeoppervlak (en dus in de menglaag) de
flux naar de diepzee beinvloedt. Hierover is nog
weinig bekend.

Regionale klimaateffecten
In het voorafgaande is de nadruk gelegd op de
fysische processen die bij de C02-invloed in het
geding zijn. Om die duidelijk to maken is het
voldoende om naar nul- of eendimensionale mo-
dellen to kijken. De temperatuurveranderingen
AT, hadden daarmee echter de betekenis van
veranderingen van de wereld- enjaargemiddelde
temperatuur aan het aardoppervlak.
Om temperatuurveranderingen voor een wille-
keurige plaats op aarde en voor verschillende
perioden van het jaar to berekenen zijn echter
driedimensionale klimaatmodellen nodig. Er zijn
maar enkele plaatsen op de wereld waar dit speci-
alistische onderzoek wordt verricht. Een daar-
van is het Geophysical Fluid Dynamics Labora-
tory to Princeton (USA). In kort bestek is het niet

mogelijk om op het toegepaste model in to gaan.
Ofschoon onderscheid wordt gemaakt tussen
continenten en oceanen is van een echte koppe-
ling tussen de atmosfeer en de oceanen geen
sprake. De gepubliceerde resultaten zijn even-
wichtsoplossingen bij 4xCO2. De forcering
wordt bij deze experimenten versterkt omdat
anders de relatief kleine regionale verschillen in
de responsie niet goed tevoorschijn komen. Vol-
gens figuur 6 is de regionale verdeling van C02-

rj

verwarming gemiddeld over hetjaar betrekkelijk
regelmatig.
Dit geldt ook voor de wintermaanden. In de zo-
mer vertoont deze verdeling echter een vrij grillig
bee Id. Ofschoonjuist deze details nog met weinig
zekerheid kunnen worden vastgesteld, is het
goed er op to wijzen dat juist op onze gematigde
breedten de verwarming in de zomer van plaats
tot plaats sterk verschilt. De wereldgemiddelde
temperatuur blijkt bij deze experimenten 4,1°C
toe to nemen. Dat is bij 4x CO2, zodat men voor
2x CO2 dicht bij AT, = 2 °C terechtkomt, een
waarde die toch wel iets lager is dan de eerderge-
noemde beste schatting m.b.v. eenvoudige een-
dimensionale klimaatmodellen.
De betrouwbaarheid van de uitkomsten van drie-
dimensionale klimaatmodellen is echter nog niet
op alle punten even groot. Tekortkomingen ko-
men o.a. aan het licht wanneer men het bereken-
de klimaat bij 1 x CO2 vergelijkt met de waarge-
nomen verdelingen van de klimatologische °

grootheden.
Vanwege deze nog bestaande onzekerheden in
de gesimuleerde regionale klimaatveranderingen
maken sommige onderzoekers wel gebruik van
analoge situaties uit het verleden om iets over de
regionale effecten to zeggen. Sommigen constru-
eerden hiertoe warme klimaten uit het zeer verre
verleden (5000 en 125.000 jaar v. Chr.). Anderen
selecteerden een aantal warme en koudejaren uit
de afgelopen eeuw en vergeleken de regionale
temperatuur (en neerslag-) patronen van de twee
groepen. Toch is deze aanpak vrijwel zeker min-
der betrouwbaar dan die van de drie-dimensiona-
le klimaatmodellen. Immers, van geen van :de
vroegere warme perioden is de oorzaak bekend
en vaak zijn er onvoldoende gegevens om de
regionale patronen goed to reconstrueren. De
studie van de verschillen tussen recente warme
en koudejaren heeft het nadeel dat in afzonderlij-
ke jaren het klimaatsysteem meestal niet in even-
wicht is.

Uskappen en zeespiegelhoogte
Een component van het klimaatsysteem die nog
langzamer reageert dan de diepzee is het landijs
dat opgeslagen ligt in de grote ijskappen van
Groenland en Antarctica. Voor het bereiken van
een nieuw temperatuurevenwicht bij 2xCO2
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worden ze dan in eerste instantie ook niet meege-
nomen. Omgekeerd kan het we] van belang zijn
om na to gaan hoe de ijskappen op een hogere
luchttemperatuur reageren, met name vanwege
het feit dat een to verwachten temperatuurstij-
ging de grootste waarden zal aannemen op hoge
geografische breedten (zie figuur 6). Dit zou af-
smelting van landijs en een stijging van de wereld-
zeespiegel met zich mee kunnen brengen.
Om een indruk to geven van dit verband: een
verande ring van 1% in het ijsvolume van Antarc-
tica (waarin ruim 90% van alle landijs ligt opgesla-
gen) komt overeen met ca. 60 cm hoogteverande-

ring van de zeespiegel. Alvorens de gevoeligheid
van de ijskappen voor veranderingen in het kli-
maat to bespreken, gaan we kort in op het fysi-
sche gedrag van ijskappen in het algemeen. De
dikte van een ijskap H op een bepaalde plaats
wordt bepaald door de hoeveelheid neerslag
(sneeuw) N, de afsmelting S en de aan- of afvoer
van ijs in de kolom. Beide eerste factoren samen
noemt men meestal de massabalans M. In formu-
le luidt de wet van behoud van massa voor ijs:

aH= fH udz+M [9]

Figuur 6. Geografische
verdeling van het verschil
tussen de temperatuur aan
het aardoppervlak bij 4X
C02 en I X C02 (a) voor het
jaargemiddelde, (b) voor de
wintermaanden december,
januari enfebruari, (c) voor
de zomermaanden juni, juli
en augustus (10).
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Fysische aspecten
van het
C02-probleem

Figuur 7. Afsmelting en
accumulatie van sneeuw als
functie van de temperatuur
aan het aardoppervlak,
alsmede het
temperatuurverloop aan het
oppervlak van de
Groenlandse en
Antarctische liskap.
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waarin V. = de divergentie, u = de horizontale
snelheid van het ijs en z = de hoogte boven de
vaste ondergrond.
De snelheid waarmee het ijs `stroomt' is klein,
moeilijk to meten, maar ook moeilijk theoretisch
to bepalen. Er zijn twee processen die tot de
horizontale verplaatsing van ijs bijdragen: schui-
ven over de bodem en interne verschuivingen of
vervormingen. Beide processen samen leiden tot
een horizontale snelheid (gemiddeld over de
hoogte van de kolom) ug m die evenredig is met
het produkt van de ijsdikte H en de gradient van
de hoogte van de ijskap boven zeeniveau OH*,
beide tot een macht 2,5. In formule luidt deze
empirische relatie, voor verplaatsing in de rich-
ting x:

= 2,5gem kHIVH*I l,5VH* [10]

Substitutie van [ 10] in [9] geeft dan

aH=o.D VH*+M
at

met D = k H3sIVH*Ip.5

D is een maat voor het ijstransport en hangt sterk
of van de ijsdikte H en bovendien vrij sterk van de
helling van het ijsoppervlak. Met behulp van [11]
kan het gedrag van een ijskap worden bestu-
deerd. Onder meer kan worden nagegaan hoe
deze reageert op een klimaatverandering.
In verband met het C02-probleem zijn we vooral
geinteresseerd in de veranderingen bij hogere
temperatuur T en meer neerslag N. Beide beln-
vloeden rechtstreeks de massabalans M. De tem-
peratuurverhoging heeft ook invloed op de waar-
de van de evenredigheidsconstante k, voorname-
lijk via het schuiven fangs de bodem. De hogere
temperatuur moet daarvoor wel dwars door het
ijs heen aan de bodem voelbaar worden. Voor
dikke ijskappen duurt dat echter duizenden ja-

Groenland

-40
oppervlakte,temperatuur (°C)

-201

!afsmelting

T_ accumulaties-_

20

ren. In eerste instantie kunnen we het tempera-
tuureffect op D dus verwaarlozen.
Numerieke oplossingen van [11] voor hogere
temperaturen en meer neerslag laten zien dat de
Groenlandse ijskap enigszins zal gaan afsmelten,
maar dat de massa van de Antarctische ijskap
juist zal gaan toenemen. Om een en ander to
begrijpen kijken we naar figuur 7. Daarin is de
neerslag N en de afsmelting S voorgesteid als
functie van de temperatuur aan het oppervlak T,
(deze relaties zijn deels empirisch, deels theore-
tisch bepaald). De massabalans M (= N - S) is in
de figuur gearceerd. De temperatuurwaarbij M =
0 is de evenwichtstemperatuurTe genoemd. Ver-
der zijn in de figuur de profielen van de opper-
vlaktetemperatuur voor Antarctica en Groen-
land aangegeven. Met behulp van dit plaatje kan
nu op eenvoudige wijze worden nagegaan wat er
gebeurt als TS overal op aarde (en dus ook rond en
boven de ijskappen) toeneemt. De profielen van
Antarctica en Groenland schuiven dan in de fi-
guur een aantal graden naar rechts. Voor Groen-
land betekent dit dat een groot deel van de ijskap
in een temperatuurgebied komt to liggen waar S
groter is dan N. De netto-accumulatie op de ver-
der landinwaarts gelegen delen weegt dan niet
meer op tegen de netto-afsmelting aan de rand en
de totale ijsmassa neemt dus af.
Antarctica, dat volgens de figuur thans nog vrij-
wel geen afsmelting heeft zal zich anders gedra-
gen. Aangenomen dat de Antarctische ijskap
zich momenteel in een evenwichtssituatie be-
vindt, moet gelden dat de netto-accumulatie ge-
lijk is aan de produktie van ijsbergen aan de rand.
Schuift dat profiel iets naar rechts dan zal de
afsmelting nog steeds erg gering zijn terwijl de
accumulatie sterk toeneemt.
Alvorens de produktie van ijsbergen hier weer
voor een evenwicht kan zorgen zal de ijskap
groeien. En dus de zeespiegel dalen. Pas de laat-
ste jaren zijn numerieke modellen ontworpen om
bovengenoemde effecten to kwantificeren.
De resultaten van een experiment met een nume-
riek model van de Antarctische ijskap, uitge-
voerd op het Instituut voor Meteorologie en Oce-
anografie van de RU Utrecht, zijn weergegeven
in figuur 8. Alleen in de situatie waarin de tempe-
ratuur sterk stijgt en de neerslag slechts weinig
toeneemt zou een vermindering van het ijsvolu-

me optreden. In de meeste andere gevallen groeit
de ijskap echter. De berekende groei van het
ijsvolume bij 3 K temperatuurstijging en 24%
neerslagtoeneming bedraagt na 200 jaar minder
dan 1% overeenkomend met ca. 50 cm zeespie-
geldaling.
Er zijn echter nog effecten die zeer moeilijk
kwantitatief beschreven kunnen worden. Een
daarvan is de rol van de ijsschelven, een soort-
uitlopers van de grote ijskappen, die slechts op
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enkele plaatsen de bodem raken. Het afbreken
van b.v. de Ross-ijsschelf zou volgens sommigen
tot een versnelde `diffusie' van de gehele ijskap
van West-Antarctica kunnen leiden. De versnel-
de produktie van ijsbergen zou tot zeespiegelstij-
gingen van maar liefst 5 a 6 meter kunnen leiden.
Ook al zou zo'n proces enkele eeuwen in beslag
nemen dan nog zouden deze stijgingen minstens
een factor 10 groter zijn dan die welke over de
afgelopen eeuw(en) aan onze Noordzeekust zijn
waargenomen.

Wanneer meetbaar?
Algemeen wordt aangenomen dat de invloed van
het toenemend C02-gehalte van de atmosfeer het
eerst to merken zal zijn aan de temperatuur. Vol-
gens sommige berekeningen zou de temperatuur-
toeneming vanwege de hogere C02-concentratie
van de lucht over de afgelopen 25 jaaral ca. 0,5 °C
kunnen bedragen.
De meetnauwkeurigheid van de temperatuur en
het aantal waarnemingsstations op aarde is vol-
doende om zo'n toeneming to detecteren, ware
het niet dat het C02-temperatuursignaal gesuper-
poneerd is op het `natuurlijke' verloop van de
temperatuur, dat door diverse oorzaken een gro-
te variabiliteit (ruis) vertoont. Aangezien deze
ruis niet voorspelbaar is zal detectie van de C02-
invloed pas kunnen plaatsvinden als het signaal

0
tijd (jaren)

100 200

Figuur 8. Berekende verandering van het ijsvolume van de
4"tarctische ijskap voor verschillende combinaties van
temperatuur- (K) en neerslagverandering (%) in het
betreffende gebied (11).

SEPTEMBER 1982

80°N

70

60

50

40

30

20

10

2) E CL E C N o o- CO

boven de ruis uitkomt. Beide vertonen echter
geografische en seizoensverschillen. Wigley en
Jones (13) berekenden daarom de signaal/ruis
verhouding als functie van de geografische
breedte en de tijd van het jaar (zie figuur 9). Zij
kwamen tot de conclusie dat de beste plaats en
tijd om het C02-effect vroegtijdig vast to stellen
moet worden gezocht in de subtropen gedurende
de zomermaanden.
Dit is opmerkelijk gezien het feit dat het signaal
juist erg groot is op hoge breedten en in de winter.
Ofschoon reeds verschillende onderzoekers
hebben gemeend dat zij het C02-effect konden
aantonen (en er wellicht nog vele zullen volgen)
zal het nog wel enkele tientallenjaren duren voor
dat de twijfel hieromtrent kan worden opgehe-
ven.
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Figuur 9.
Signaal/ruffs-verhouding voor
het in figuur 6 voorspelde
C02-temperatuureffect bij
4XCO2 en de natuurlijke
variabiliteit van de
temperatuur in de periode
1941-1980 (12).
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