Klimaatverandering
Alfonso Gil
Wat enkele jaren onzeker was, laat nu
geen twijfel over: de Aarde warmt zich
op, globaal, gemiddeld. Hierbij moet men
zeer precies zijn woorden meten. Het gebeurt niet overal, en niet met dezelfde
mate.
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HOE VERANDERT HET KLIMAAT?
In de geologische tijdlijn is het klimaat
heel vaak veranderd. De zeespiegel is 100
meter lager geweest. Er was ooit een atmosfeer zonder kooldioxide. Het zat geabsorbeerd in ijs. Na warme perioden,
kwamen ijstijden, en hierna weer warme
perioden. De erbij behorende natuur ontstond en verdween met de veranderingen. Er bestaat dus geen onveranderlijk
klimaat. In ons korte leven kennen we eigenlijk een andere tijdsdynamiek. Kleine
ontwikkelingen hebben grote gevolgen
voor ons kwetsbaar bestaan. In het nabije
verleden van de moderne mens is dat al
verschillende keren het geval geweest. De
laatste nog in de 20e eeuw, toen tussen
1950 en 1975 sprake was van een structurele afkoeling, waardoor gedurende deze periode in Nederland geen hittegolf
waargenomen werd.
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Alleen al op Nederlandse websites zijn
ruim 350.000 hits te vinden over de opwarming van de Aarde. Omdat de overvloed aan informatie onoverzichtelijk is
voor overheden en beleidsmakers, en om
eensgezindheid te verkrijgen, hebben de
wereldwijd betrokken wetenschapsinstituten een gezamenlijk rapport uitgebracht.
In Nederland heeft de KNMI gezorgd voor
het Nederlandse aandeel. Periodiek wordt
dit rapport geactualiseerd en uitgegeven.
De laatste is van 2006. Hierbij een samenvatting:
DE

WAARGENOMEN VERANDERINGEN IN HET

WERELDKLIMAAT

KUNNEN

SAMENGEVAT

WORDEN IN DE VOLGENDE STELLINGEN:

- De opwarming is het meest voelbaar op
het noordelijk halfrond van de Aarde;
- In de meeste Europese meetstations is
de gemiddelde temperatuur 0,8ºC gestegen sinds 1900, waarvan 0,5 ºC
sinds 1975;
- Grotere jaar-op-jaar variatie voor een
regio dan op wereldschaal;
- In de 20e eeuw is de neerslag tussen 5
en 10% toegenomen, vooral in de
herfst, in de winter en in de lente. De
stijging is vooral op het noordelijk halfrond waargenomen. Geen verandering
in de zomerneerslag;
- In Europa is de hevigheid van de extreme neerslag de laatste 50 jaar toegenomen. In de meeste plaatsen in Europa
is het aantal zeer natte dagen toegenomen;
- De stroming in de bovenlucht is sterker
geworden en meer noordelijk van richting. Deze stroming is bepalend voor de
kracht van de stormen;
- Sinds 1900 is de zeespiegel gemiddeld
1 à 2 mm per jaar toegenomen. Dat
komt neer op ongeveer 11 cm. Sinds
1993 is het tempo toegenomen tot 3
mm per jaar.
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CONCREET VOOR NEDERLAND:
- De gemiddelde temperatuur is 1,2 ºC
gestegen sinds 1900. Het aantal vorstdagen is afgenomen en het aantal zomerse dagen toegenomen;
- Vooral februari en maart zijn warmer
geworden;
- In de 20e eeuw is de jaarlijkse neerslag
18% toegenomen, met de volgende distributie: winter 26%, voorjaar 21%,
herfst 26%, en zomer 3%;
- In de zomer is geen duidelijke trend in
extreme neerslag waargenomen;
- Het aantal stormen is sinds 1962 10 à
40% afgenomen;
- De zeespiegel is sinds 1900 gemiddeld
2 mm per jaar toegenomen. Sinds 1993
is de zeespiegel 3 mm per jaar toegenomen. Het effect in Nederland is versterkt door de bodemdaling: gemiddeld
0 à 4 mm per jaar in de 20e eeuw, afhankelijk van de locatie.

HET GESCHETSTE BEELD VOOR DE KOMENDE
100 JAAR ZIET ER ALS VOLGT UIT:
- De opwarming zet door: gemiddeld tussen 1 en 6 ºC, maar in Europa waarschijnlijk meer. De winters worden
zachter en de zomers heter;
- De winters worden natter en de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe;
- De afwisseling van periodes van droogte, met periodes van zwaardere neerslag wordt geaccentueerd, vooral in
Zuid Europa. Voor Noord Europa ziet
men geen duidelijke verandering;
- De veranderingen in de windregimes
vallen in het niets vergeleken met de
grote natuurlijke schommelingen. Het
totaal aantal stormen neemt mogelijk
licht af. De zware stormen nemen in
kracht toe;
- De zeespiegel blijft stijgen. Echter door
de trage reactie van de oceanen op de
luchtopwarming, speelt deze opwarming pas in de 2e helft van deze eeuw
een rol.

FIGUUR 1: VOORSPELLING VAN DE TEMPERATUURSTIJGING DOOR MIDDEL VAN VERSCHILLENDE MODELLEN (BRON: IPCC).
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HOE REAGEERT DE NATUUR?
In de zeer interessante lezing van de
jaarvergadering hoorden we onder andere
over het effect van de globale opwarming
op vogels. Maar hoe is die verandering en
wat gaat er in de nabije toekomst gebeuren. De natuur, en dan ook de vogels,
dreigt uit te sterven door de globale opwarming, concluderen de natuurorganisaties. Het bekende geval van de koolmees
illustreert dit: de rupsen die het voedsel
voor de jongen vormen, zijn bijna twee
weken vroeger uit hun cocon gekropen
door de warme winter, terwijl de meesjes
nog maar een paar dagen eerder uit het
ei zijn gekomen. Mezen die eerder beginnen met broeden, krijgen meer kans om
de ‘rupspiek’ te treffen op het juiste moment voor zijn nakomelingen. Deze vogels hebben meer kans op een succesvol
broedgeval dan mezen die later beginnen.
Er is sprake van een aanpassing in het
gedrag van de volwassen koolmezen.
Het voorbeeld van de koolmees betreft
maar een facet van de opwarming. Het zit
ingewikkelder in elkaar. Daardoor valt
moeilijk te voorspellen hoe de natuur reageert. De gevoelige soorten zullen er
meer onder lijden dan de zogenaamde
‘plastische’ dieren. Dieren met een groter
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accommodatievermogen. De soorten die
sterk afhankelijk zijn van een bepaalde
biotoop worden het meest bedreigd: treken watervogels hebben het het moeilijkst,
samen met bewoners van heel specifieke
biotopen. De kans op overleving is afhankelijk van de mate waarop de biotopen
waar ze broeden / overwinteren aangetast worden. Sommige van deze biotopen
verdwijnen in zijn geheel, als de opwarming doorzet. De verspreidingsgrens van
bosvogels bijvoorbeeld zou 100 à 150 Km
per centigraad naar het noorden verschuiven. Als er geen beschikbare ruimte is,
verdwijnt dit ecosysteem. De handhaving
van soorten die uitsluitend leven of broeden in specifieke biotopen ziet er niet
rooskleurig uit… tenzij hun aanpassingsvermogen zich snel ontwikkelt, zoals bij
de koolmees. Veel vogels proberen de klimaatontwikkeling te volgen. De verwachting is helaas dat dit vermogen ergens
ophoudt. Op basis van een gemiddelde
globale opwarming van 2ºC, zouden er
tussen 5% en 70% van alle soorten het
niet overleven. Deze grote marge is te
wijten aan onder andere de veerkracht
van de dieren, wat volgens sommige wetenschappers kan leiden tot het ontstaan
van een nieuwe soort. Zoals de klimaatontwikkeling nu verloopt, is het echter
twijfelachtig of dit aanpassingsvermogen
wel groot en snel genoeg is om de natuur
te redden…
WAT VEROORZAAKT DEZE OPWARMING?
Dit blijkt lastig in beeld te brengen. De
temperatuur wordt het langste in Europa
gemeten. Dat gebeurt sinds het eind van
de zeventiende eeuw. Pas begin twintigste eeuw waren er metingen van alle wereldregio’s, behalve op de polen, waar dit
rond 1940 begon. Men tracht sinds het
begin van de meteorologie de complexe
processen van het weer en van het klimaat te begrijpen. Dat kan echter niet
zonder te weten hoe het was in het verleden. Voor de voorspellingen is gebruikt
gemaakt van massa’s gegevens, natuurkundige en computermodellen en veel
manuren. Niet alle ingrediënten van het
klimaat zijn even makkelijk te voorspellen: temperatuur is het meest betrouwbaar, gevolgd door zeespiegel en neer-
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jaar, waarbij enorme zonne-uitbarstingen
afwisselen met rustigere perioden. Deze
verschijnselen zijn de laatste jaren uitzonderlijk hevig. Door indirecte observatie
is een relatie te vinden tussen de temperatuur op de Aarde en deze activiteit.

Zonne-uitbarstingen

© NASA

slag. Wind blijkt lastig en extremen is
meer speculeren dan wetenschap.
Het lukt de wetenschap maar deels de opwarming te verklaren. De antwoorden op
de vraag hoe en waarom het klimaat veranderd lopen uiteen. Je kunt twee serieuze theorieën onderscheiden:
Het broeikaseffect komt door de broeikasgassen. Deze gassen in de atmosfeer
werken als een soort deken om de Aarde.
Deze deken zorgt ervoor dat de warmte
van de zon die onze planeet bereikt, niet
zomaar weer kan verdwijnen in de ruimte. En dat is maar goed ook, want anders
zou het hier veel te koud zijn om te leven: de gemiddelde temperatuur is daardoor +15ºC, in plaats van -18ºC. Als de
deken te dik wordt, dan stijgt de temperatuur. Dat gebeurt de laatste tientallen
jaren, met de explosieve uitstoot van
koolstofdioxide.
De zon is de laatste vijftig jaren veel actiever dan de laatste 10.000 jaar. Deze
activiteit kent een cyclus van ongeveer elf

FIGUUR 2: DE ZEESPIEGEL BLIJFT STIJGEN NA DE VERMINDERING VAN UITSTOOT VAN KOOLMONOXIDE
(BRON: IPCC)
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Of de oplossingen op tijd komen… mogelijk niet voor de koolmees.
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Niet alle genoemde waarnemingen en
voorspellingen hebben een bewezen relatie met het broeikaseffect. Dat is het geval met de veranderingen in de wind en
de zeespiegel. Er zijn bovendien oncontroleerbare en moeilijk te bemeten bronnen van broeikasgassen, zoals vulkanen
op de bodem van de oceanen. Verder
weet men pas sinds kort hoe het regent
in de oceanen, de grootste oppervlakte op
Aarde. De discussies tussen activisten en
wereldleiders lijken de laatste tijd een andere wending te nemen, nu er uiteindelijk
maatregelen aangekondigd zijn. De EUlanden bijvoorbeeld hebben zichzelf 20%
reductie op de emissie van broeikasgassen opgelegd. Zo voorkomen de stijging
van de zeespiegel, zou je denken. Niets
minder waar dan dat (figuur 2). De ijskappen smelten sinds zesduizend jaar,
toen de zeespiegel 100 meter lager was
en blijft smelten nadat de emissie van
broeikasgassen drastisch afneemt… Sceptici menen achter deze ijverigheid van de
overheden andere doelen te zien. Er
wordt negatief gesproken over 'religie van
de opwarmende aarde', en over oplichterij, bijvoorbeeld op de energiemarkt.
Het is de vraag of het broeikaseffect DE
bedreiging voor de natuur vormt. De verdwijning en isolatie van de natuurlijke habitats, de storing van de ecosystemen en
de structurele verontreiniging van bodem,
water en lucht zijn ook urgente zaken.
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