
1. OERLEMANS

en hun mogelijke
oorzaken

`IJstijden' zijn lang in een waas van geheim-
zinnigheid gehuld geweest, met name wat
betreft het `waarom?'. Ze hebben ook altijd
een dankbaar onderwerp gevormd voor spe-
kulanten. Met de vrij gebrekkige geologische
documentatie die er tot voor kort was konden
echter slechts weinig theorieen echt getoetst
worden. De laatste tijd is hierin enige veran-
dering gekomen: er wordt een grote lijn
zichtbaar. Deze wi,jst er o.a. op dat kleine
variaties in de instraling van de zon enorme
klimaatsveranderingen kunnen veroorzaken
en dat ijstijden langzaam beginnen maar snel
eindigen.

Enkele eeuwen geleden was hot voor de
menshcid volslagen ondenkbaar dat grote
dclen van dc bewoonde aardc ooit door
cnorme massa's ijs zoudcn zijn bedekt. Pas
rond 1800 worden er voor bet eerst sugges-
ties in dezc richting gcdaan. Bernard Fried-
rich Koen, con Zwi tscrse minister, bewcerde
in 1787 dat in do Jura vole tekencn aanwezig
waren van cerdere ijsbedekking. Ook de
beroemdc Schotsc geoloog James Hutton
kwam tot dezc konklusie tijdens con hezoek
aan de Jura: dat was in 1791.
In Skandinavic wcrd voor hot ccrst in 1824
door Jcns Enmark gesproken van cen uitgc-
brcide ijsbedekking die daar ooit gewcest
moot zijn. Zo waren er verspreid over Euro-
pa nog we] een aantal onderzoekcrs, meestal
`amateurs', die voor zichzelf de konklusie
hidden getrokken dat er ooit een ijstijd
gchecrst most hcbben. In hot begin van do
19c eeuw werd in wetenschappclijke krin-
gen het idee van ccn ijstijd echter nog als
volkomcn dwaas van de hand gewezen.
Zwerfstenen waren een gevolg van giganti-
sche ovcrstromingen, en de meesten stelden
alleen de bijbelse zondvloed hiervoor vcr-
antwoordelij k.

De ccrstc aanzct tot algemene aanvaarding
van de `glaciale tijd' werd op 24 juli 1837
gedaan door de Zwitscr Louis Agassiz in
NeuchStel. Dit gchcurdc in een voordracht
voor de Zwitserse Vereniging voor de Na-
tuurwetenschappen, waarvan hij zelf presi-
dent was. Zijn uitspraken dedcn het bloed in
de aderen van sommigc gcleerden stollen. In
do ogen van velc aanwezigen was zijn bewe-
ring dat midden-Europa eons geheel met ijs

1ljii q Awi

Foto 1. Opslagplaats van diepzeekernen op het Laniont-Doherty geologisch ohservatiorium to
Palisades (N. Y.). De kernen zon uit de oceaanbodem gehaald door het onderzoekingsvaartuig
`Venia' (foto Laniont-Doherty Geological Observatory).

bedekt was absurd. Er ontstond een hevige
diskussic, die de hele hijeenkomst in de war
stuurdc en cr toe lciddc dat er voor de vol-
gende dag cen veldexpeditie georganiseerd
word om tastbare bewijzen to zien. Sommi-
gen listen zich overtuigen door de gletsjer-
krassen en zwerfstenen, maar de mceste
gcleerden wildcn hot denkbeeld van Agassiz
op dat moment nog nict accepteren.
In de volgcndc kwart eeuw echter won de
theoric van Agassiz veel veld, vooral omdat
inmiddcls vast was komen to staan dat
Groenland in feitc uit cen immense ijskap
hestaat. Dit toonde aan dat bet idee van een
grote ijskap helcmaal niet zo absurd was. In
1865 was de `glaciale theorie van de zwerf-
stenen', zoals men toen vaak zei, algemeen
aanvaard in wetenschappelijke kringen.
Hiermee dicndc zich een nieuw problecm
aan: `Waarom zijn er ijstijden geweest?'

De eerste verklaringen

Al vrij snel kwam men op bet idee dat varia-
tics in de baan en beweging van de aardc lets
met het optredcn van ijstijden to maken
konden hebben, omdat de instraling hier-

mee samcnhangt. Joseph Adhemar was de
ccrstc die een dergelijkc verklaring voorstel-
de. Hij deed dit in een hook dat 'Revolutions
of the Sea' als titel droeg en in 1842 uit-
kwam. Hiermee was de `astronomische
theorie dcr ijstijden' geboren.
De theoric van Adhemar was gebaseerd op
do feiten dat de baan van de aarde rond de
zon een ellips is die langzaam in zijn eigen
vlak draait, en dat de aardas roteert rond
een lijn die loodrecht op dit vlak staat (zoals
de as van een wiebelende to]). Het resultant
is de zogenaamde precessie van de equino-
xen. Dit houdt in dat de (kalender)datum,
waarop de aarde bet dichtst bij de zon staat,
verandert. Fig. I illustreert dit punt. Op dit
moment is de afstand aarde-zon minimaal
in december, dus als bet op het noordelijk
halfrond winter is (de noordelijke punt van
de aardas wijst van de zon af). Over 11.000
jaar is de situatie net omgekeerd, de afstand
aardc-zon is dan minimaal in juni, dus als
hot op het noordelijk halfrond zorner is (de
noordelijke punt van de aardas wijst naar de
zon toe). Adhemar veronderstelde nu dat er
ecn ijstijd optrad als de winter samenviel
met ecn ntaxiniale afstand tussen de aarde
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en de zon. Hij baseerde dit op bet feit dat
darn bet aantal uren zonder zonlicht groter is
dan bet aantal uren met zonlicht (gemiddeld
over bet jaar). Zijn veronderstelling hield
dus in dat ijstijden op bet noordelijk en zui-
delijk half rond elkaar afwisselden, en dat ze
ongeveer 11.000 jaar duren.

Al spoedig liet Von Humbolt de theorie van
Adhemar struikelen door aan to tonen dat
de jaarlijks gemiddelde instraling niet af-
hangt van de datum waarop do afstand aar-
de-zon maximaal is. Hoewel Adhemar gelijk
had betreffende bet aantal uren zon, vergat
hij dat in zijn `ijstijdsituatie' het kleiner aan-
tal uren zon gekompenseerd wordt door een
intensere instraling. Dit was reeds velejaren
daarvoor aangetoond door d'Alembert.
Toen verscheen James Croll op bet toneel.
Croll was een Schot die zich door middel
van zelfstudie van de grondslagen der na-
tuurkunde had meester gemaakt - een aka-
demische opleiding kon hij niet betalen.
Het nieuwe element dat hij als belangrijk
erkende was bet feit dat de excentriciteit van
de aardbaan (de verhouding tussen de korte
en lange as van de ellips) voortdurend ver-
andert. Kort daarvoor was dit voor bet eerst
onderzocht door de Franse astronoom Le-
verrier. In augustus 1864 poneerde James
Croll zijn zienswijze in bet `Philosophical
Magazine', en trok daarmee vrij veel belang-
stelling. Met de formules van Leverrier be-
rekende Croll de excentriciteit van de aard-
baan voor de afgelopen 3 miljoen jaar. Teza-
men met de reeds door Adhemar gebruikte
precessie vormde dit de basis voor zijn theo-
rie. Croll was ervan overtuigd dat ijstijden
optreden als de winters zeer koud zijn. In
dat geval, zo redeneerde hij, wordt. zo'n
groot deel van bet aardoppervlak -met
sneeuw bedekt dat er in de zomer veel extra
zonlicht terugkaatst wordt. Croll was daar-
mee de eerste die deze zogenaamde sneeuw-
albedo terugkoppeling (zie lit. 1) noemde als
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Fig. /. De precessie van de equinoxes in
heeld gehracht. In de huidige toestand is de
afstand aarde-zon minimaal als het by ons
winter is. Over 11 000jaar zal dit in de zomer
zijn. Als de excentriciteit van de aardhaann
klein is, heeft de precessie van de equinoxes
weinig innvloed.
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'Fig. 2. Illustratie van Croll's ystydtheorie. Als de a./stand aarde-zon maximaal is in de winter,
kunnen yskappen zich handhaven. Dit hetekent dat ystyden op het noordelyk en zuidelyk
halfrond (respectievelyk opgevuld met zwart, en horizontaal gestreept) gfwisselend optre-
den.
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Fig. 3. De instralingscurve van Milankovitch. De zg. equivalente hreedte geeft aan op welke
hreedte we nu de zomerinstralinng vinden die op het aangegeven tydstip (horizontale as) op 60°
NB aangetroffen wend. De minima in de curve zijn dus minima in de instraling. De vier
klassieke Europese ijstijden werden door Milankovitch in de figuur aangegeven.

een faktor die de gevoeligheid van bet kli-
maat verstrekt. In zijn artikel legde Croll
vervolgens uit dat de precessie van de equi-
noxen er voor zorgt dat, voor een zeker half-
rond, de afstand aarde-zon gedurende de
winter een keer in de 22.000 jaar minimaal
is. Dit is geheel analoog aan bet argument
van Adhemar, maar die gebruikte bet om
afwijkingen van de j aarlij kse instraling (fou-
tief) to schatten. Croll poneerde dat er een
zekere kritieke afstand tot de zon in de win-
ter bestaat die bepaalt of er een ijstijd
optreedt of niet. Tezamen met de verande-
ring van de excentriciteit ontstaat dan een
beeld zoals weergegeven in fig. 2.
Gedurende enige tijd stond de theorie van
Croll centraal in bet denken over de ijstij-
den. In de loop van de tweede helft van de
vorige eeuw vonden de geologen echter
steeds meer aanwijzingen voor bet feit dat
de laatste ijstijd tot ongeveer 10.000 jaar
geleden geduurd moet hebben. Dit was in
tegenspraak met Crolls theorie, want daar-
uit volgt dat bet huidige interglaciaal 80 000
jaar geleden begonnen zou zijn (zie fig. 2).
De aanzwellende stroom van geologische
gegevens schoof Crolls theorie langzaam in
de vergetelheid.

Milankovitch, Koppen en Wegener

De verwerping van Crolls theorie liet een
leegte achter. Er waren we] enkele andere

ideeen over ijstijden, maar geen ervan werd
in detail onderzocht. Betreffende de ijstij-
den kwam er enige gelatenheid over de
onderzoekers - men had bet gevoel dat de
geologische geschiedenis van bet aardop-
pervlak to slecht bekend was om er een goe-
de fysische theorie bij to verzinnen. Rond
1920 kwam aan deze gelatenheid een abrupt
einde: Milankovitch verscheen op bet to-
nee].
In 1911 had Milankovitch besloten al zijn
energie en inventiviteit to wijden aan bet
ijstijdenprobleem. Met de degelijke achter-
grond die hij bezat (hij studeerde theoreti-
sche natuurkunde en sterrekunde, nadat hij
reeds in 1904 geprornoveerd was op een
onderwerp uit de mechanica), pakte hij bet
probleem zeer algemeen aan. Behalve varia-
ties in de excentriciteit en de precessie van
de equinoxen werden ook varieties in de
stand van de aardas in rekening gebracht.
De veranderingen van deze `baanparame-
ters' van de aarde in de loop van de tijd
waren reeds uitgebreid berekend door de
Duitse wiskundige Pilgrim. Milankovitch
kon van zijn gegevens gebruik maken om
instralingscurves to berekenen. De vraag
was alleen: voor welk seizoen en welke
breedte?
Milankovitch was er niet zo van overtuigd
dat de kondities gedurende de winter door-
slaggevend waren. Hij riep de hulp van de
beroemde geograaf Koppen in. Na enige
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diskussic kwamen zc tot do konklusie dat de
instraling gedurendc de zomer maatgevcnd
most zijn voor hct we] of nict optredcn van
cen ijstijd. Milankovitch toog onmiddcllijk
aan bet work en hcrekende dc instraling
gedurendc de zomer op 55, 60 en 65°
Noorderbrcedtc, voor de laatstc 650 000
jaar! Dit was gccn gcringe ondcrncming,
want daar had hij maarlicfst l 00 dagcn voor
nodig, van 's morgens vrocg tot 's avonds
laat. Hij stuurdezijn in grafiekgezcttc resul-
taten naar Koppen, die tamelijk cnthousiast
rcagcerdc. Koppen besprak Milankovitch's
work ook met Wegener (cen leerling van
Koppen), en in 1924 ontniocttc het drietal
clkaar in Innsbruck. Dc curves van Milan-
kovitch worden opgcnomen in Koppen en
Wegencrs bcroemdc hock 'Die Kliniate der
Geologischen Vorzeii, wat ccn ruime ver-
spreiding garandecrde.
Laten we ccn van Milankovitch's curves
eons wat beter hekijken. In fig. 3 is voor de
laatste 650 000jaar de geografischc breedte
wecrgegcven waar do zomerinstraling gclijk
was aan de zomcrinstraling die we nu op 60°
N13 aantreffen. De vier 'klassicke' ijstijden

Het is mocilijk een precicze definitie
voor een ijstijd to geven. Een voorstel-
ling van het globale klimaat waarbij
twee toestanden mogelijk zijn, nl. gro-
te ijskappen of helemaal geen ijskap-
pen in Noord-Amerika en Eurazic, is
veel to simpel. Uit vele bronnen van
geologisch onderzoek is gebleken dat
er allerlei tussenfasen opgetreden zijn,
die cen behoorlijk lange tijd konden
aanhouden. Ook is het bekend dat de
Noord-Amerikaanse en Euraziatische
ijskappen soms 'uit face' waren. Een
inwoner van Chicago zou een ijstijd
kunnen ervaren, terwijl iemand in
Parijs meer denkt aan een tijdelijke
kli maatsverslech to ri ng.
Men kan natuurlijk ook naar de tem-
peratuur kijken. Er zou bijvoorbeeld
de afspraak gemaakt kunnen worden
dat we van een ijstijd spreken als de
gemiddeldc temperatuur op aarde
tenminste 3 °C lager is dan nu. Maar
dit laat nog veel ruimte: most de
zomer veel kouder zijn?; of de win-
ter?; of alleen do gematigde en hoge
breedten? Kortom, er spelen zoveel
factoren een rol dat in feite iedereen
een eigen definitic van een ijstijd han-
teert. Uit de loop van het verhaal
wordt die dan ook mccstal we] duide-
lijk.
In dit artikel zal gaandeweg blijken
dat het beter is to spreken van een
glaciale cycles dan van een jstyd. La-
ten we maar aannemen dat men in het
algemeen met de term ijstijd een situa-
tie bedoeld waarbij in ieder geval gro-
tc ijskappen aanwczig zijn in towel
Noord-Amerika als Eurazid. In deze
zin heerste er 20 000 jaar gcleden een
ijstijd.
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Foto 2. Ilet apparaat waarniee diepzee-kernen worden gestoken. Deze opnanie wend geniaakt
aan hoard van hot ni.s. 'Robert Conrad' (foto Lanioiu-Doherty Geological Observatory).

zoals voorgesteld door Penck en BrOckner
in 1909 (gcbascerd op sporen van verijzing
in de Alpen) zijn in de figuur aangegcven.
Voor Milankovitch was deze figuur het defi-
niticvc hewijs voor de astronomische theo-
ric van de ijstijden: in periodes dat er extre-
me minima in de instraling optredcn wordt
cr een ijstijd in gang gczet die, als de minima
zwak zijn, weer verdwijnt.

Dc theoric vin Milankovitch was ccn vrij
Lang ]even hcschoren. Pas in de vijftiger
jaren hegon omvangrijkc kritick los to bar-
sten. Dc ontwikkcling van do C14 daterings-
mcthodc (op dit tcrrein werd pionierswcrk
gcleverd door Hesscl do Vries aan de Uni-
vcrsiteit van Groningen) maakte hot toen
mogelijk fossielen van organisch materiaal
to datcren tot een ouderdom van zo'n 50.000
jaar. Dit maaktc cen nauwkeurige datering
van do laatste ijstijd mogelijk. De fciten die
aan hot licht kwamen deden de populariteit
van Milankovitchs theorie geen goed, en in

do zestigcr jaren werd er cigenlijk niet nicer
over gesproken.

De oceaanbodem als bron van inforniatie

Zo'n 25 jaar geledcn vond er een geweldigc
revolutie plaats in de palaeoklimatologie:
een min of meer continu graadmeter van hct
klimaat op aarde word gevonden in dc fos-
siele resten van plankton-achtige diertjes, in
de afzettingen van de oceaanbodem. Dczc
graadmeter is de verhouding 019/016 (zuur-
stofisotopen met atoomgewicht 18 en 16),
die bepaald kan worden uit de calciumcar-
bonaten waaruit de genoemde fossielc res-
ten hoofdzakelijk bestaan. Als de minuscule
diertjes afsterven, wordt de verhouding
018/016 die op dat nionieiit in hct water
bestaat, voor eeuwig vastgclegd. Dus als de
verhouding 018/016 gekoppcld kan worden
aan een klimaatvariabele (bijv. tempera-
tuur), en de afzettingen van de oceaanbo-
dem zi.in regclmatig gevormd, dan is hot
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mogelijk een klimaatreeks to konstrueren
door een kern van sedimenten uit de diepzee
op to vissen en to analyseren. Het idee van
het gebruik van zuurstofisotopen in de pa-
laeoklimatologie was oorspronkelijk af-
komstig van de Nobel-prijswinnaar Harold
Urey- hij lanceerde bet in 1947 - we komen
er verder op terug.
Het ophalen van kernen uit de oceaanbo-
dem werd voor het eerst op grote schaal
gedaan door de beroemde expeditie met bet
Duitse onderzoekingsvaartuig de Meteor in
de periode 1925-1927. Wolfgang Schott pu-
bliceerde de resultaten in 1935. Steeds weer
bleek bij de analyse van de kernen dat er
drie duidelijk to onderscheiden lagen waren.
In de eerste (bovenste) en derde laag bleken
veel planktonsoorten voor to komen die in
een warme zee thuishoren, terwijl in de twee-
de laag `koude' soorten overheersten. Het
was iedereen onmiddellijk duidelijk dat de
middelste laag de laatste ijstijd weerspiegel-
de. Hiermee was de triomftocht van het
onderzoek van de oceaanbodem begon-
nen.

In 1947 slaagde de Zweed Bjore Kullenberg
erin een apparaat to ontwikkelen waarmee
kernen tot 15 m lengte uit de zeebodem
gehaald konden worden. Verschillende ex-
pedities werden uitgevoerd om met dit ap-
paraat kernen uit de wereldzeeen op to vis-
sen. Een uitgebreid onderzoek naar de ver-
deling van planktonsoorten in ruimte en tijd
kwam op gang. In de vij f ti ger j aren ontstond
in de Verenigde Staten het Lamont Geolo-
gical Observatory en dit groeide uit tot het
centrum van het onderzoek aan oceaanker-
nen. Een van de grote stimulators was
Ewing, die later met Donn een ijstijdtheorie
ontwikkclde.
Emiliani was de eerste die Ureys idee, het
gebruik van zuurstofisotopen, daadwerke-
lijk aanpakte. De onderliggende gedachte
bestond hieruit, dat de verhouding waarin
018 en 016 door foraminifera (een soort
planktonachtigen) opgenomen wordt, af-
hangt van de temperatuur waarbij dit ge-
beurt. Op het moment dat afsterving plaats-
vindt wordt er niets meer opgenomen en ligt
de 018/016 verhouding die er dan heerst
vastgelegd in het kalkachtige omhulsel.
Door van dit principe gebruik to maken wist
Emiliani met behulp van isotopenanalyse
een kurve to rekonstrueren die variaties in
zeewatertemperatuur gedurende het pleis-
toceen weergaven. Hij publiceerde zijn re-
sultaten in 1955. Geleidelijk aan bleek ech-
ter dat Emiliani's temperaturen soms in
tegenspraak waren met de concentraties
`warme' en `koude' planktonsoorten die in
dezelfde kernen gevonden werden. Na jaren
diskussie bleek waarom: variaties in de O 18/
Q16 verhouding (we geven deze in vervolg aan
met 8018) hangen sterker met het volume
van het landijs samen dan met de zeewater-
temperatuur.

Hoe kan dit? Water (HO) dat lichte zuur-
stof (016) bevat verdampt `gemakkelijker'
dan water dat zware zuurstof (018) bevat.
Aangezien het landijs ooit als water uit de
oceaan verdampt moet zijn, volgt hieruit
dat, indien er veel landijs aanwezig is, er in
de oceaan relatief veel 018 voorkomt. Dat
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Fig. 4. IJsvolumecurves afge/eid uit verschil/ende diepzeekernen. Naar rechts stoat de diepte in
de kern; de tyd loopt dus van rechts naar links! De verticale lyntjes geven de laatste omkering
van het aardmagnetische veld aan (700 000 jour geleden).

wil zeggen: als het ijsvolume groot is heeft
8018 rclatief grote waarden.
Tegcnwoordig is men in staat met statisti-
sche technieken (zg. faktorenanalyse) aller-
lei klimaatvariabelen to bepalen uit de
oceaankernen. De belangrijkste zijn we] het
totale ijsvolume op aarde en de temperatuur
van het zeewater (oppervlaktelaag) zowel in
de zomer als in de winter. Ook kan soms
vastgesteld worden hoe ver het zee-ijs zich
uitbreidde gedurende de winter. Het spreekt
voor zich dat bet aantal klimaatvariabelen
dat afgeleid kan worden nooit groter is dan
bet aantal variabelen dat gemeten wordt in
de kernen. De meeste variabelen die worden
gemeten zijn van biologische aard (voorko-
men van verschillende soorten plankton),
maar 8018 en vulkanische as spelen een even
grote rol. Op zichzelf is bet natuurlijk prach-
tig dat op deze manier klimaatreeksen ge-
konstruecrd kunnen worden, maar de we-
tenschappelijke waarde ervan wordt be-
paald door de mogelijkheid tot datering.

Datering van klimaatreeksen

Het dateren van diepzee-kernen is een cen-
traal probleem in de palaeoklimatologie. De
C14-dateringsmethode gaat niet verder dan
ca. 40000 jaar terug, hoewel recente resulta-
ten crop duiden dat dit op 70000 jaar
gebracht kan worden. De eerste aanzet tot
een betere datering van de diepzee-kernen
werd gegeven door het onderzoek naar va-
riaties in zeeniveau. Terrasvormen langs de
kusten van Nieuw Guinea, de Bahama's en
Hawaii werden geassocieerd met hoge stan-
den van de zeespiegel. De ouderdom van
deze terrassen werd bepaald met radioaktie-
ve dateringsmethoden, die toen (zestiger
jaren) in volle ontwikkeling waren. Het
bleek dat de ouderdom van de terrassen
goed overeenkwam met de maxima van de
Milankovitch-stralingskromme van 80000,
105000 en 125000 jaar geleden. Nu kon de
Milankovitch-theorie dus gebruikt worden
om de 8018 reeksen nit de diepzee-kernen to
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dateren. De grote vraag blcef natuurlijk in
hoeverre minima in bet ijsvolume op aardc
(minima in 6018) samenvallen met maxima
in do instraling.

Een enorme stap voorwaarts was de
geomagtretische datering. In 1906 vestigde
Brunhes er de aandacht op, dat in een ge-
steente magnetisatie optreedt op het mo-
ment dat bet gevormd wordt; hierbij wordt
bet dan hecrsende magneetveld `vastge-
legd'. Hij ontdekte dit voor bet eerst in ste-
nen die hi_j zclf bakte! Zijn suggestie dat
oude lava informatie over de geschiedenis
van bet aardmagnetische veld moot bevat-
ten, krceg nict veel aandacht. In de vijftigcr
jaren werd echter onomstotelijk aange-
toond dat hot aardmagnetische veld inder-
daad vastgclcgd is in tal van stollingsges-
tcenten, en dat dit veld zo nu een dan van
richting is omgekeerd! Dc laatste keer dat
dit gebcurde was 700000 jaar geleden, vol-
gens een dateringsmethode gebascerd op
radioactief verval. Als deze omkering van
bet magncetveld in de diepzee-kernen terug
gevonden zou kunnen worden, dan zou
daarmee een punt absoluut gedateerd
zijn.

Er werd erg vicel moeite gedaan om in do
langste diepzee-kernen de omkering to vin-
den. In 1956 mislukte een uitgebreide po-
ging. De problemen waren vooral van
tcchnische card: cen modderige afzetting is
nu ecnmaal wat anders dan een stuk gestol-
de lava. In de zestiger j arcn werd een nieuwc
poging ondernomen door Opdyke, dit kcer
met mcer sukses. De datering van dicpzce-
kcrnen was een fcit! Natuurlijk is een punt
op ccn tijdschaal van een miljoen jaar niet
veel, maar bet betekende toch een enorme
vooruitgang!

Historie van het globale ijsvolume

In fig. 4 zijn een aantal 8018-kurves op een
rijtje gezet. Toppen komcn overeen met
interglacialen, dalen met glacialen. Naar
rechts staat de diepte in de kern; de tijd
loopt dus van rechts naar links. Omdat de
sedimentatiesnelheid niet overal gelijk is,
verschilt het oplossend vermogen van kurvc
tot kurve. De kern uit de Caribische Zee
heeft hot grootste oplossend vermogen. In
alle kurves domincert een cycles van 100000
jaar. De punten met maximale ijsuitbrei-
ding zijn met stippellijntjes verbonden.
Hoewel de kernen op ver van elkaar liggen-
de plaatsen naar hoven zijn gehaald, is de
overeenkomst sterk. Dit maakt het des to
geloofwaardiger dat de 80l8-waarden bet
globale ijsvolume op aarde representeren.

Een opvallend punt is dat de overgang van
glaciaal naar interglaciaal zeersnel verloopt.
Het duidelijkst blijft dit uit de kern V12-
122. Het optreden van deze snelle overgan-
gen betekcnt dat binnen zon 10 000jaar de
Europese en Noordamerikaanse ijskappen
van enorme afmctingen (zo'n 50 miljoen
km3!) tot niets vervallen. De overgang van
een interglaciaal naar een glaciaal, daaren-
tegen, ncemt veal mecr ti_jd. De ijsvolume-
kurve krijgt hierdoor hot karakter van een
zaagtand. We komcn bier later op terug.

so,

Foto 3. Ook op een wat kleinere tydschaal doen zich aanzienlijke kliniaatschommelingen voor;
dit komt het duidelijkst tot uiting in het gedrag van gletsjers. Links de gletsjer in de
Franse Alpen nu (hovers) en in 1850 (order), rechts de Vernagt-Ferner gletsjer in de Oosters-
rijkse Alpen in 1912 (boven) en nu (onder).

In hoeverre kunnen we het verklaren?

Met een hespreking van alle ijstijdtheorien
van de laatste 30 jaar zouden meerdere
nummers van Zcnit to vullen zijn. Het lijkt
beter to volstaan met een beschrijving van
de huidige stand van zaken, gezien door de
bril van de auteur. In recente jaren is dui-
delijk aangetoond dat variaties in hot globa-
le ijsvolume gekorreleerd zijn met variaties
in de baanparameters van de aarde. Met
name Van den Heuvel, Hays en Berger heb-
hen op dit gebied baanhrekend werk ver-
richt. In spektra (opsplitsingen van een
reeks in verschillende ti_jdschalen) springen
de 100 000-, 40 000- en 20 000-jarige perio-
des er duidelijk uit. Blijkbaar spelen de
variaties in instraling een centrale rol. Hier-
van ui tgaande kan men hot problcem van de
kwartaire ijstijden in drie vragen samenvat-
ten:

1. Hoc kunnen relatief kleire instralingsva-
riaties leiden tot zulkc enorme klimaats-
veranderingen?
2. Hoe komt bet dat de 100 000-jarige pe-
riode (variatics in de eccentriciteit), domi-
nerend is in de ijsvolume-kurves?
3. Waarom hebben de ijsvolume-kurves
een `zaagtand-achtig' karakter, dwz. waar-
om komcn ijstijden langzaam en gaan zc
snel?
Het antwoord op vraag 1 is lang gezocht in
de zg. ulhedo-terugkoppeling. Dit ziet er
schematisch als volgt uit:

vermindering instraling

lagere temperatuur

mcer ijs en snecuw

nicer terugkaatsing

lagere temperatuur

Foto 4. De Moreno gletsjer in de Andes (Pa-
tagonia) rukt zo snel op dat bomen worden
platgewalst. Dit snort snelle veranderingen
treden op dit moment alleen op lokale schaal
op.

pit proves vergroot de gevoeligheid van bet
klimaat voor variaties in de instraling (zie
ook lit. 1). Langzamerhand is men echter tot
de overtuiging gekomen dat dit toch niet
voldoende is om de Pleistocene ijstijden to
verklaren.
Een ander mechanisms dat de gevoeligheid
van hot klimaat stork vergroot heeft to ma-
ken met de ijskappen zelf. Om hot to kunnen
begrijpen moeten we bet begrip evenwichts-
/ijn hanteren (zie ook lit. 2). Een gletsjer of
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Fig. 5. De Jigging van de evenwichtslUn in de huidige situatie. De evenwichtslyn scheidt de
gebieden met netto opzameling van en netto afsmelting. Als de zomerinstraling
afneemt verschuift het punt P naar rechts. Zodra P op het continent aankomt zal er een ijskap
heginnen to groeien.

1
POOLZEE ZUID b,

Fig. 6. De groei van een ijskap. Doordat de #skap hoger wordt, verschuift het evenwichtspunt E
naar het zuiden, ook al gaat P weer naar het noorden. Door dit proces kan de Yskap zeer grout
worden.

een ijskap kan men in twee gedeelten op- scheiden door de evenwichtslijn. In de Al-
splitsen: een gebied waar, gemiddeld over pen Iigt deze lijn op een hoogte van ruwweg
bet jaar, opzameling van sneeuw plaats- 2800 m. Fig. 5 toont de situatie zoals die nu
vindt, en een gebied waar de afsmelting is in een noord-zuid doorsnede. Het konti-
domineert. Deze gebieden worden ge- nent stelt Noord-Amerika of Eurazie voor.

De hoogte van de evenwichtslijn neemt
uiteraard of naar bet noorden en is ergens in
de poolzee gelijk aan nul (punt P in de
figuur). Als nu de instraling op hoge breedte
wat vermindert, zal de evenwichtslijn in de
figuur naar rechts verschuiven. Zodra bet
punt P op bet kontinent komt to liggen zal
zich een ijskap kunnen vormen. Wat er dan
gebeurt is weergegeven in fig. 6. Naarmate
de ijskap hoger wordt verschuift bet even-
wichtspunt E (dit is het snijpunt van de
evenwichtslijn met bet ijsoppervlak) naar
rechts. Hierdoor groeit de ijskap tot een
grootte van enkele duizenden kilometers.
Op deze wijze kan een kleine vermindering
van de instraling een grote klimaatsveran-
dering tot gevolg hebben. Van de vele pro-
cessen die de gevoeligheid van bet klimaat
vergroten, is bet bovenstaande waarschijn-
lijk bet belangrijkst. Het geeft in ieder geval
een antwoord op vraag 1).
Over de dominantie van de 100 000-jarige
cyclus en bet zaagtandachtige karakter van
de ijsvolume-curves is men bet nog niet
eens. Fig. 4 suggereert dat bij een zeker kri-
tisch ijsvolume de ijskappen instabiel wor-
den en plotseling (zeg binnen 10 000 jaar)
verdwijnen. Deze instabiliteit kan in princi-
pe veroorzaakt worden doordat de bodem
daalt onder bet gewicht van de ijsmassa. De
aardkorst zal zich namelijk proberen zb aan
to passen dat er een isostatisch evenwicht
hersteld wordt, dwz. dat op een bepaalde
diepte in de aardkorst de vertikale druk
overal weer even groot wordt. In eerste
instantie zal de snelheid waarmee de bodem
daalt vrij klein zijn, omdat de ijskap nog dun
is. Het gevolg is dan ook slechts dat de
ijskap iets minder snel zal groeien. Als de
ijskap groter en dikker wordt zal de bodem-
daling toenemen. Op bet moment dat de
ijskap zijn evenwichtsgrootte nadert gaat
bet dalen nog steeds door: de bodemdaling
loopt achter bij de groei van de ijskap. Het
gevolg hiervan is dat op een gegeven mo-
ment een groot deel van bet oppervlak van
de ijskap beneden de evenwichtslijn komt to
liggen waardoor een snelle afsmelting van
de ijskap in gang gezet wordt. Een nieuwe
glaciale cyclus kan dan weer beginnen zodra
de bodem weer omhoog gekomen is en de
instraling in de zomer relatief klein is.
De auteur heeft bet bovenstaande mecha-
nisme onderzocht met behulp van een ijs-
kapmodel, waarbij ook de daling van de
bodem berekend wordt (ref. 3). De resulta-
ten Iieten zien dat er inderdaad een asym-
metrische 100 000jarige cyclus ontstaat, en
dat bet proces van bodemdaling een dege-
lijke verklaring lijkt to leveren voor bet
optreden van de glaciale cycli van bet Pleis-
toceen. Het meest verrassende element van
deze theorie is dat de 100 000 jarige cyclus
niet veroorzaakt wordt door variaties in
excentriciteit van de aardbaan, maar zuiver
door de dynamika van ijskappen en isosta-
tische aanpassing van de bodem.
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