
VU Research Portal

On the role of icebergs in the climate system

Jongma, J.I.

2012

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Jongma, J. I. (2012). On the role of icebergs in the climate system: Coupling a dynamical-thermodynamical
iceberg module to a three-dimensional global climate model. [PhD-Thesis - Research and graduation internal,
Vrije Universiteit Amsterdam]. Repro van de Kamp.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/b1c56a0d-75b3-406b-a4c5-80ce54fe57a0


8

Samenvatting

De rol van ijsbergen in het klimaatsysteem; kop-
peling van een dynamische- thermodynamische ijs-
bergmodule aan een driedimensionaal klimaatmodel.

Het is welbekend dat het versterkte broeikaseffect de 
belangrijkste oorzaak is van de huidige opwarming 
van de aarde. De mate waarin het klimaatsysteem 
gevoelig is voor een toename van de broeikasgassen 
is echter nog onzeker. Dat komt met name doordat het 
onduidelijk is in hoeverre de verschillende positieve 
en negatieve terugkoppelingen (“feedback”) in het kli-
maatsysteem de opwarming kunnen verminderen of 
versterken. Dit proefschrift draait om een component 
van het klimaatsysteem met mogelijke belangrijke 
terugkoppelingen: de ijsbergen.
 Diepzeeboringen laten er geen twijfel over 
bestaan dat ijsbergen een rol speelden bij grote 
abrupte klimaatveranderingen tijdens de laatste 
ijstijd. Keien en ander gruis dat zo groot is dat het wel 
moet hebben meegelift met drijvend ijs, vormen een 
duidelijk bewijs van ijsberg-“armada’s”. Deze sedi-
menten komen in grote hoeveelheden voor in de zoge-
noemde Ruddimangordel (40° - 55° N in de noordelijke 
Atlantische Oceaan [Ruddiman 1977]), en wijzen erop 
dat quasi-periodieke abrupte klimaatveranderingen 
(zoals Heinrich-events) gepaard gingen met grote 
hoeveelheden ijsbergen.
 Het is echter niet geheel duidelijk hoeveel in-
vloed ijsbergen kunnen hebben op de oceaancirculatie 
en het klimaatsysteem. In de meeste computerexperi-
menten wordt ijsbergsmelt namelijk versimpeld tot 
het lozen van de overeenkomstige hoeveelheid water 
in een bepaald gebied van de oceaan. In een dergelijke 
“hosing” aanpak wordt geen rekening gehouden met 
de dynamische verspreiding van de ijsbergen, nog met 
de smeltwarmte die nodig is voor de faseovergang van 
vast naar vloeibaar; het smelten van de ijsbergen.
 Dit proefschrift draait grotendeels om de ver-
dere ontwikkeling van een gekoppeld klimaatmodel 
door expliciete numerieke modellering van ijsberg-
dynamiek en –smelt. We hebben een ijsbergmodule 

die het traject en het smelten van ijsbergen voorspelt, 
gekoppeld aan het oceaan-atmosfeer-zeeijs-model 
EcBilt-CLIO alias LOVECLIM. In deze studie beïnvloeden 
de smeltende ijsbergen het klimaat op drie manieren:
- Aanlenging ofwel verzoeting van het oceaanwater.
- Koeling van het oceaanwater.
- Dynamische verdeling van die smeltfl uxen. 
 In hoofdstuk 2 bestuderen we de mogelijke 
gevolgen van het eerste effect (verzoeting van het 
oppervlaktewater) in een klimaatmodel zonder de 
dynamische ijsbergenmodule. We laten een werkend 
versterkingsmechanisme zien in een driedimension-
aal klimaatmodel. Het komt erop neer dat een kleine 
periodieke verstoring in de zoetwaterbalans van de 
Labradorzee (op een gunstige tijdschaal van eeuwen) 
versterkt wordt tot regelmatige abrupte klimaatveran-
deringen op het noordelijk halfrond met behulp van 
de interne variabiliteit van het systeem. Hieruit blijkt 
dat zelfs in ons relatief stabiele moderne (Holecene) 
klimaat, een kleine verstoring in het zoetwaterbudget 
mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot abrupte kli-
maatverandering. Om abrupte klimaatverandering 
beter te begrijpen kunnen we de ijstijden bestuderen, 
aangezien abrupte klimaatverandering toen heel 
regelmatig voorkwam en, zoals gezegd, veelal gepaard 
ging met grote hoeveelheden ronddrijvende ijsbergen.
 In hoofdstuk 3 wordt de koppeling van de 
ijsbergmodule aan het klimaatmodel in detail beschre-
ven, inclusief een toetsing van de gevoeligheid van 
de moderne zuidelijke oceaan voor de verschillende 
aspecten van de gemodelleerde ijsbergen. We laten 
zien dat de koelende en verzoetende aspecten van de 
ijsbergen de aangroei van zeeijs stimuleren, wat een 
aanzienlijke invloed kan hebben op diverse klimaat-
variabelen. We noemen dit effect “sea-ice facilitation” 
(zeeijsfacilitatie).
 Met dynamische-thermodynamische ijsber-
gen is de productie van Antarctisch diepwater (AABW) 
10% groter dan met homogene fl uxen. Het blijkt dat de 
homogene fl uxdistributie effi ciënter is in het stratifi -
ceren van de oceaan, wat convectie belemmert. Het is 
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mogelijk dat dit resultaat gevolgen zal gaan hebben 
voor de “tuning” (afstelling) van het model en van 
klimaatmodellen in het algemeen. Dit kan dan weer 
gevolgen hebben voor de gevoeligheid en voor de 
glaciale toestand van het model.
 In hoofdstuk 4 en 5 worden met het gekop-
pelde model, inclusief de ijsbergmodule, twee “recente” 
abrupte klimaatveranderingen onderzocht waarbij ijs-
bergen waarschijnlijk een belangrijke rol speelden. In 
hoofdstuk 4 wordt de grootste abrupte klimaatverand-
ering van het Holoceen (het “8.2 ka event”) nagebootst 
met scenario’s waarin het verbrokkelen van de ijsdam 
van het Agassismeer in Noord Amerika (bij de Labra-
dorzee) niet alleen leidt tot een stroom van zoetwater, 
maar ook van ijsbergen. De modelresultaten worden 
vergeleken met proxy-data. In hoofdstuk 5 bootsen we 
een Heinrich-event na. Hierbij analyseren we weder-
om de gevoeligheid van het klimaat voor de karakter-
istieke eigenschappen van de ijsbergen.
 In EcBilt-CLIO zijn ijsbergen die zowel koelen 
als verzoeten veel effi ciënter in het verstoren van de 
diepwatervorming dan de niet-koelende ijsbergen. Dit 
is in directe tegenspraak met het idee dat koeling juist 
een stimulans is voor diepwatervorming aangezien 
zeewater zwaarder wordt als het afkoelt. De oorzaak 
van dit intrigerende resultaat moet gezocht worden 
in zeeijsfacilitatie, die de stratifi catie en de diepwat-
ervorming beïnvloedt en daarmee de thermohaline 
oceaancirculatie.
 Vergeleken met een klassieke hosing-aanpak, 
leiden dynamische-thermodynamische ijsbergen tot 
een snellere reactie van het klimaat. Bovendien wordt 
bij homogene verspreiding van zoetwater over de 
Ruddiman-gordel de verspreiding van het smeltwater 
naar het oosten overschat, waardoor circulatie zich 
langzamer herstelt na de verstoring. De dynamische- 
thermodynamische ijsbergen leiden dus tot een snel-
lere respons en een andere topografi sche verdeling 
van de smeltfl uxen. Dit zal bovendien consequenties 
hebben voor de minimale hoeveelheid smeltwater die 
“nodig” is om de thermohaline circulatie te verstoren.

De belangrijkste bijdragen van dit proefschrift 
aan wetenschappelijke vooruitgang zijn:

• Voor het eerst is in een driedimensionaal klimaat-
model fasesynchronisatie aangetoond tussen een 
zwakke externe forcering en grootschalige toe-
standsovergangen in de oceaancirculatie (Hoofd-
stuk 2).

• De experimenten beschreven in Hoofdstukken 3, 4 
en 5 wijzen uit dat zoetwater-hosing geen goede 
representatie is van de smeltfl uxen van ijsber-
gen, tenzij men bereid is om verschillen te negeren 
in diepwatervorming in de orde van 10%, en ver-
tragingen in de reactie van het klimkaatsysteem in 
de orde van 50 jaar.

• We introduceren een secondair mechanisme, dat 
we “sea-ice facilitation” (zeeijsfacilitatie) heb-
ben genoemd, om te verklaren hoe met name de 
koelende ijsbergen zo effi ciënt kunnen zijn in het 
verstoren van de diepwatervorming.

• Men zal dus rekening moeten houden met de 
dynamische en thermodynamische aspecten van 
ijsbergsmelt als men de interactie tussen ijskap-
pen en de rest van het klimaatsysteem zal willen 
modeleren, en met name als men Heinrich events 
wil simuleren.


