
VU Research Portal

Holocene climate variability in the Nordic Seas: numerical model simulations
compared with proxy-based reconstructions
Blaschek, M.

2014

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

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Blaschek, M. (2014). Holocene climate variability in the Nordic Seas: numerical model simulations compared
with proxy-based reconstructions. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam].

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/bfbcfe1b-ffd7-4c2c-a102-348fdb77b743


xiii

Samenvatting

Holocene klimaatvariabiliteit in de

Noord-Atlantische regio: numerieke

simulaties in vergelijking tot

reconstructies

Dit proefschrift gaat over klimaatschommelingen tijdens het Holoceen in

de Noordelijke IJszee en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan,

waaronder de Groenlandzee en Noorse Zee (hierna tezamen aangeduid

met GNZ). Deze klimaatschommelingen zijn afgeleid uit numerieke mod-

elsimulaties, en worden vergeleken met klimaatreconstructies welke zijn

gebaseerd op geologische gegevens, de zogeheten proxies. De belangrijk-

ste focus van dit proefschrift is op het beschrijven en begrijpen van de

klimaatvariabiliteit onder invloed van smeltende ijskappen, met name

het e↵ect van de Groenlandse ijskap en het bijbehorende smeltwater in

periodes met een warmer klimaat dan tegenwoordig. Een ander aspect

van het smelten van ijskappen is het stijgen van de zeespiegel en de bi-

jbehorende overstroming van kustgebieden, zoals het overstromen van

het Siberisch continentaal plat in de Noordelijke IJszee na de laatste

ijstijd. Deze twee invloeden op de Holocene klimaatvariabiliteit in de

Noordelijke IJszee en het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan
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zijn onderzocht in dit proefschrift met behulp van numerieke model-

simulaties, uitgevoerd met het wereldomvattende LOVECLIM klimaat-

model. Het Holoceen is het huidige interglaciaal en begon ongeveer

11.700 jaar geleden en volgde op de laatste ijstijd. Tijdens de overgang

van een ijstijd naar een interglaciaal reorganiseert het klimaatsysteem

zich en beginnen de grote ijskappen in Europa en Noord-Amerika te

smelten, waardoor een enorme hoeveelheid zoet smeltwater naar de om-

ringende oceanen stroomt. Deze grootschalige smelt wordt genitieerd

door de toegenomen zomerse instraling van de zon op het noordelijk

halfrond, welke het gevolg is van een verandering in de baanparameters

van de aarde, de zogeheten orbitale forcering. Deze zomerse instral-

ing zorgt voor een periode met maximale zomertemperaturen in het

vroege Holoceen. Dit Holocene thermische maximum is te vinden in tal

van op proxies gebaseerde temperatuurreconstructies op het noordelijk

halfrond en eerder werd door Renssen et al. (2009) aangetoond dat de

smeltende ijskappen resulteerden in variaties in de expressie van dit ther-

mische maximum in ruimte en tijd. Het in beschouwing nemen van deze

processen verbetert de gelijkenis van modelresultaten met de op prox-

ies gebaseerde klimaatreconstructies rond de Noord-Atlantische Oceaan.

Echter, veranderingen in de Groenlandse ijskap (in het Engels ’Green-

land Ice Sheet’, of GIS) zijn tot op heden meestal niet meegenomen

in deze context, wat leidt tot de volgende vraag, welke in het tweede

hoofdstuk aan bod komt.

Wat was de impact van het smelten van de GIS op het

Holocene thermische maximum?

Onze modelresultaten laten zien dat het toevoegen van smeltwater aan

het oceaanoppervlak leidt tot een sterkere stratificatie, samengaand met

afkoeling (tot 2�C) en tot een toename van de zee-ijsbedekking. De

afkoeling is sterker in het westelijke dan in het oostelijke deel van de

GNZ, waardoor de ruimtelijke structuur en het tijdstip van het Holocene

thermische maximum in deze regio verandert. De modelresultaten komen

beter overeen met de op proxies gebaseerde temperatuurreconstructies
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uit dit gebied en bevestigen dat het gedeeltelijk smelten van de Groen-

landse IJskap in het vroege Holoceen van groot belang is voor de re-

gionale klimaatveranderingen.

Gedurende de ijstijd was de zeespiegel wereldwijd aanzienlijk lager dan

de huidige (ongeveer 120 meter). Het smelten van de ijskappen aan

het einde van de ijstijd en in het vroege Holoceen veroorzaakte een

wereldwijde stijging van de zeespiegel en vele laaggelegen kustgebieden

kwamen hierdoor onder water te staan. Echter, hierin zijn belangri-

jke regionale verschillen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit gereconstrueerde

zeespiegelstanden dat delen van het Siberisch continentaal plat tijdens

het vroege Holoceen nog droog stonden. En een extrapolatie van de

regionale zeespiegel voor het gehele Arctische gebied geeft aan dat grote

delen van het continentale plat in deze regio droog hebben gestaan in

het vroege Holoceen. Hieruit volgt de volgende vraag (hoofdstuk 3):

Welke impact had de Holocene overstroming van het Arc-

tisch continentaal plat op het klimaat in het noordelijk deel

van de Atlantische Oceaan?

Het Arctisch continentaal plat bestaat tegenwoordig uit gebieden waar

veel zeeijs wordt gevormd. Dit zeeijs verlaat uiteindelijk de Noordelijke

IJszee via de Fram Straat, en vervolgt zijn weg naar het zuiden langs de

kust van Oost-Groenland tot aan de zuidelijkste puntje van Groenland.

Dit zeeijs heeft een sterke invloed op het klimaat van de noordelijke At-

lantische Oceaan, met name in de GNZ. De koude en met zeeijs bedekte

wateren aan de oostkant van Groenland ontmoeten in de GNZ de warme

en zoute Atlantische wateren welke langs de Noorse kust naar het no-

orden stromen. Onze modelresultaten tonen aan dat de overstroming

van het Arctisch continentaal plat de zeeijsproductie verhoogt (15%),

maar ook de zeeijsexport door Fram Straat verlaagt (-15%). In tegen-

stelling tot onze vooraf opgestelde hypothese, worden veranderingen in

het klimaat tussen Noorwegen en Groenland niet veroorzaakt door een



xvi

verhoogde zeeijsexport, maar door de lokale zeeijsproductie en de in-

vloed hiervan op de atmosferische stroming. De verandering van land

naar oceaan benvloedt namelijk de atmosferische circulatie en versterkt

het winterse hogedrukgebied over Groenland, wat weer leidt tot sterkere

winden. In reactie daarop neemt de productie en het transport van

zeeijs toe, wat resulteert in lagere oppervlaktetemperaturen (tot 4�C)

gedurende het hele jaar in noordelijkste deel van de Atlantische Oceaan.

Door terugkoppelingen in het klimaatsysteem wordt het transport van

warm water naar de hogere breedtegraden verminderd, daarmee het be-

lang aangevend van deze in werkelijkheid dynamische terugkoppeling,

welke op gang wordt gebracht door opwarming als gevolg van orbitale

forcering en het stijgen van de zeespiegel.

Eerder vonden we al dat het smelten van de Groenlandse IJskap de

Atlantische meridionale oceaancirculatie (AMOC) heeft benvloed. De

AMOC transporteert warmte en zout uit de tropische Atlantische Oceaan

naar de noordelijke hoge breedtegraden en draagt daarmee bij aan een

relatief warm klimaat in Europa in vergelijking met soortgelijke breedte-

graden in bijvoorbeeld Noord-Amerika.

De recente inspanningen om de sterkte van de AMOC te meten, om zo

een beter inzicht te krijgen in de complexiteit van oceaanstromingen,

heeft veel waardevolle informatie opgeleverd die gebruikt kan worden

om beter in te schatten wat er in de toekomst is te verwachten. Het

verlengen van de meetreeksen tot ver in het verleden is een noodza-

kelijke inspanning om het vertrouwen in de toekomstprojecties te ver-

hogen. Aan de hand van op proxies gebaseerde verbanden kunnen de

eigenschappen van oceaanstromingen in het verleden gereconstrueerd

worden. Dit geeft kwalitatieve informatie over veranderingen die plaats

vinden op lange tijdschalen. Echter, gezien de aard van deze reconstruc-

ties, verschillen deze gereconstrueerde veranderingen per proxy en per

locatie. Het vergelijken van modelsimulaties met op proxies gebaseerde

reconstructies, stelt ons in staat om de volgende vraag in hoofdstuk 4 te

beantwoorden.
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Wat was de sterkte van de AMOC en zijn componenten

tijdens het Holoceen?

Het klimaat en de oceaancirculatie in de Noord-Atlantische regio zijn

veranderd in de loop van het Holoceen, deels ten gevolge van het uiteen-

vallen van ijskappen en deels ten gevolge van orbitale forcering van ve-

randeringen in de zomerse instraling. In het vroege Holoceen hadden de

restanten van de Noord-Amerikaanse IJskap nog steeds een afkoelend

e↵ect op grote delen van het noordelijk halfrond. Dit kwam door het

temperende e↵ect van smeltwaterstromen op de AMOC en door de koe-

lende werking van de ijskap zelf. In noordelijk deel van de Atlantische

Oceaan ging dit gepaard met een vrij kleine, maar significante hoeveel-

heid smeltwater van de Groenlandse IJskap dat lokaal de temperatuur

van het oppervlaktewater nog verder reduceerde. We vergeleken tijd-

safhankelijke simulaties van de AMOC-sterkte gedurende het Holoceen

met op proxies gebaseerde reconstructies van de diepe oceaancirculatie.

De gesimuleerde Atlantische Oceaancirculatie in het vroege Holoceen is

gelijkmatig veranderd van een relatief zwakke toestand onder invloed van

het smeltwater, tot een op de huidige toestand gelijkende relatief sterke

circulatie rond 7000 jaar geleden. Deze evolutie komt deels overeen met

op proxies gebaseerde reconstructies aan de hand van koolstofisotopen,

zij het met een zwakkere respons in het vroege Holoceen ten opzichte van

het model. Uit ons onderzoek is gebleken dat een vergelijking met op

proxies gebaseerde reconstructies van diepe oceaancirculatie problema-

tisch is, aangezien slechts enkele reconstructies overeenkomsten vertonen

met de modelresultaten. Het blijkt wel dat verschillende trends in on-

derdelen van de AMOC overeenkomen. Ook de lange termijn trend in de

AMOC is vergelijkbaar met onze modelsimulaties. Deze resultaten sug-

gereren dat de evolutie van de AMOC overwegend stabiel was gedurende

het Holoceen, met alleen een relatief zwakke fase in het vroege deel.

Onze resultaten voor het vroege Holoceen zijn relevant in de context van

het huidige opwarming en de invloed hiervan op de huidige Groenlandse
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IJskap. Echter, deze ijskap smolt niet alleen tijdens het vroege Holo-

ceen, maar ook in eerdere warme perioden. In het bijzonder het laatste

interglaciaal (het Eemien) wordt vaak aangeduid als een periode met

aanzienlijke smelt in Groenland, resulterend in een substantieel kleinere

ijskap dan tegenwoordig. Deze gegevens uit het geologisch verleden kun-

nen wellicht gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen over de

invloed van de GIS in een toekomstig warm klimaat. Dit komt aan bod

in de vierde en laatste vraag in hoofdstuk 5:

Wat is de impact van GIS smelt in een warm klimaat

voorafgaand aan het Holoceen en wat kunnen we hiervan

leren voor de toekomst?

In het klimaatsysteem spelen allerlei positieve en negatieve terugkop-

pelingen een rol, waardoor het e↵ect van een verandering in, bjivoor-

beeld, een stralingsforcering versterkt of verzwakt kan worden in on-

derdelen van het klimaatsysteem (zoals oceaan en atmosfeer). De gevoe-

ligheid van het klimaatsysteem voor een forcering wordt daarom bepaald

door de reacties van deze individuele componenten. Voor onze vergeli-

jking van warme klimaten uit het verleden (Eemien en Holoceen) en

met die uit de toekomst, is het belangrijk om rekening te houden met

de forcing die de opwarming genereert. In het geval van klimaten uit

het Eemien en het Holoceen, werd de opwarming veroorzaakt door or-

bitale forcering, welke de seizoenaliteit op het noordelijk halfrond ver-

sterkte, met warmere zomers en koudere winters tot gevolg. Maar in

deze gevallen is de reactie van het klimaatsysteem afhankelijk van de

seizoenen en daardoor niet zo eenvoudig als men zou verwachten. In

het geval van het toekomstige klimaat, met de verwachte toename van

de concentratie van broeikasgassen, is de forcering wereldwijd uniform

vergeleken met die van het Holoceen en Eemien, en niet seizoensafhanke-

lijk. Onze modelanalyse van de invloed van het smelten van de GIS in

warme klimaten uit het verleden en de toekomst laat zien dat de AMOC

verschillend reageert. De oorsprong van dit verschil ligt in de aard van de

stralingsforcering en van de reactie op het smeltwater in de verschillende
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componenten van het klimaatsysteem. We concluderen dat met name de

dynamische respons van het zeeijs op het smelten van de Groenlandse

IJskap van belang is. Dit wijst erop dat een eenvoudige extrapolatie

van een warm klimaat uit het verleden naar de toekomst misleidend zou

kunnen zijn, want deze dynamische feedback reageert in de toekomst

waarschijnlijk anders dan in het verleden.

Dit proefschrift begint met een gedetailleerde inleiding in de onder-

zoeksproblematiek, en geeft ook specifieke introducties op de eerder

beschreven specifieke vragen. Het laatste hoofdstuk, tenslotte, geeft een

samenvatting van de belangrijkste bevindingen en ook suggesties voor

toekomstig onderzoek.


