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andere fabeltjes
‘Global warming’
wordt ‘extreem weer’

Fout 4

Blijf vooral geloven
in je klimaatmodel

D

e modellen zaten dus een korte tijd – zeventien jaar– goed, maar om de verkeerde reden. Onderzoekers worstelen intern al
langer met het haperen van de klimaatmodellen: één van de beroemdste quotes uit de
e-mails van Climategate –de in 2009 gehackte correspondentie van een toonaangevend
Brits klimaatinstituut – geeft de frustratie
weer van klimaatonderzoeker Kevin Trenberth, die een hoofdrol speelt in het klimaatpanel IPCC: ‘We kunnen het gebrek aan opwarming niet verklaren, en het is een bespotting van onze onderzoekskwalititeiten dat we
dat niet kunnen.’
Verschillende kunstgrepen werden al bedacht om te verklaren waarom de aarde weigert te doen wat het IPCC voorspelt. De trucs
variëren van ‘Chinese stofdeeltjes’ tot ‘natuurlijke variatie’ en ‘mysterieuze kantelpunten’.
Misschien verricht de Global Warming Policy Foundation (GWPF) hier voor het publiek
dan toch een goede daad, door de metingen
van de Met Office openbaar te maken. Dit legt
de vinger op een zere plek in klimaatonderzoekersland: waarom wil je wel aannemen
dat zeventien jaar opwarming vanaf 1978 alléén door CO2 moet komen, en stel je tegelijk,
wanneer die opwarming in eenzelfde tijdsperiode afneemt terwijl China wekelijks een
nieuwe kolencentrale opent, dat de natuur de
hoofdoorzaak is? Die tijdelijke opwarming
kon net zo goed ook door de natuur komen.
De orthodoxe klimaatonderzoekers, die geloven dat het klimaat erg gevoelig is voor
meer CO2, hebben dus steeds meer uit te leggen.

‘Het gebrek aan
opwarming kunnen
we niet verklaren’

Fout 5

Eén van de eerste klimaatmodellen die het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties gebruikte, werd ontworpen door James Hansen van
ruimtevaartorganisatie Nasa. Hij bedacht de
term broeikasgas en stond aan de basis van de
oprichting van klimaatpanel IPCC in 1988.
Volgens Hansen konden snelle temperatuurstijgingen na de IJstijden niet alleen worden verklaard door zonnestraling, of een andere stand
van de aardas: er moest iets anders meespelen
waardoor de temperatuur na koudeperioden zo
snel kon stijgen. Volgens hem was dit CO2. Bij opwarming komt CO2 vrij uit de oceaan. In oeroude
Groenlandse ijskernen zien we de temperatuur
eerst stijgen. Dan neemt na 800 jaar de CO2-concentratie toe. Hansen dacht dat het CO2 dat uit
de oceanen vrijkomt, de opwarming een extra
zetje geeft.
Hansen ontwikkelde in 1988 een scenario waarin
rekening werd gehouden met ‘drastische CO2-reductie tussen 1990 en 2000’. Door wereldwijd af
te kicken van fossiele brandstoffen zou de voorspelde temperatuurstijging afvlakken. Deze afgevlakte curve komt overeen met de temperatuur die satellieten én de Met Office nu meten –
en dat terwijl de Chinezen de Verenigde Staten
ondertussen inhaalden in jaarlijkse CO2-productie.
Intussen is binnen het IPCC-klimaatpanel de nadruk verschoven van ‘global warming’ naar ‘extreem weer’: extremen zouden nu een waarschuwing zijn dat de aarde op een ‘kantelpunt’
zit. Er zou nu een onstabiele pauze bestaan,
waarna de temperatuur alsnog omhoog zal
schieten. Maar bewijs hiervoor is omstreden.

Kies je eigen
opwarming

D

e jongste cijfers over de plotselinge koele
stemming van onze aardbol komen van
de GWPF. Deze stichting werd opgericht om
het Britse klimaatbeleid, dat volgde uit de Climate Change Act, te bekritiseren. Natuurlijk
zit er dus een addertje onder het gras. Je kunt
immers – afhankelijk van je politieke standpunt – je favoriete temperatuurreeks kiezen.
Wil je een temperatuurstíjging zien en mensen ervan overtuigen dat CO2 de belangrijkste
aanjager is van de opwarming van de aarde,
laat dan je meetreeks beginnen in een koud
jaar als 1993, toen een Filipijnse vulkaanuitbarsting het klimaat afkoelde, en eindigen in
het relatief warme 2010. Dat is zeventien jaar.
Als je koud begint en warm eindigt, zie je een
stijging, die beter past bij wat klimaatmodellen voorspellen die uitgaan van een klimaat
dat gevoelig is voor CO2.
Het Britse GWPF kiest een andere periode
van zeventien jaar: de meest recente jaren. De
cijferreeks begint in het warmere 1995 en eindigt in het koelere 2012. En dan krijg je een
plateautje.
Het hete hangijzer in het klimaatnieuws is
dus niet afkoeling of opwarming. Het probleem is juist dat temperatuurmeetreeksen zo
kort zijn dat een paar warme of koude jaartjes
al invloed hebben op ‘de trend’.
Maar het klimaat verandert door zowel natuurlijke als menselijke oorzaken, en wel op
alle tijdschalen, van decennia tot millennia.
Haal daar maar eens dé oorzaak tussen vandaan, wanneer je als wetenschapper in enkele jaren moet publiceren.

Sterft de ijsbeer
nu uit of niet?
De milieubeweging gebruikt graag de ijsbeer als
klimaatmascotte. Hij zou met uitsterven worden
bedreigd. Menige actie van het Wereldnatuurfonds pepert het scholieren met acties in: red de
ijsbeer.
Maar tellingen die dit voorjaar werden uitgevoerd
in de ijsberenpopulatie van de Canadese Hudsonbaai, officieel de ernstigst bedreigde berengroep,
wijzen uit dat de populatie niet krimpt. Integendeel: er bleken daar 66 procent meer beren rond te
lopen dan eerder in de alarmerende berichten
werd verondersteld. Rond de baai sjokken 1013 ijsberen rond, in plaats van de 610 die er door de opwarming van de aarde en het smeltende poolijs
hadden moeten zijn, meldde de Canadese krant
The Globe and Mail in april. “De berenpopulatie
verkeert niet in een crisis,” aldus Drikus Gissing,
manager bij een natuurbeheerorganisatie in de regio Nunavut. “Er is geen doemscenario.”
De Canadese bioloog Andrew Derocher van de universiteit van Alberta wijst er echter op dat het aantal pasgeboren ijsbeertjes slechts vijftig bedraagt.
“Dat is bijna een derde minder dan nodig is voor
het handhaven van een gezonde populatie.”
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