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Nederlandse Samenvatting

Het temperatuurverloop op het noordelijke halfrond tijdens het
Holoceen, ten noorden van de tropen

Het Holoceen is het laatste geologische tijdvak en wordt gewoonlijk gedefinieerd als de
tijd sinds 11.7 duizend jaar geleden (hierna ka). Dit tijdvak vertegenwoordigde een nieuwe
fase, waarin de menselijke beschaving vorm kreeg. De laatste deglaciatie duurde voort tot
diep in het Holoceen, waardoor het vroege Holoceen gekenmerkt werd door een
grootschalige reorganisatie, met veranderingen in verscheidene delen van het
klimaatsysteem. Door het bestuderen van het Holoceen kan inzicht worden verkregen over
de werking van dit klimaatsysteem, naast theoretische kennis over de klimaatgeschiedenis
van het tijdvak.

Wij hebben ten eerste een set van computersimulaties uitgevoerd met veschillende
combinaties van klimaatforceringen voor 11.5 ka en voor het gehele Holoceen, om zo de
reactie van het klimaat-oceaan systeem op de belangrijkste forceringen te onderzoeken.
Met name werden twee mogelijke scenario’s getest voor de afvoer van zoet water naar de
oceaan (de zogeheten ‘freswater flux’ of FWF). Door middel van deze scenario’s werd de
relatief grote onzekerheid onderzocht die gerelateerd is aan het smelten van ijskappen.
Bovendien werden nog eens vier Holocene simulaties uitgevoerd met verschillende
klimaatmodellen, genaamd LOVECLIM, CCSM3, FAMOUS en HadCM3. Hierbij werd
gekeken naar de regio’s waar de verschillende simulaties een consistent beeld lieten zien,
en waar juist niet. Vervolgens werden de oorzaken onderzocht van de afwijkingen tussen
de verschillende modellen. Dit werd gedaan op twee niveau’s: voor de modelvariabelen en
voor de grondbeginselen en fysica in de modellen. Na deze stap werden de verschillende
modelsimulaties systematisch vergeleken met klimaatreconstructies welke gebaseerd
waren op zogeheten ‘proxy data’, d.w.z. gegevens uit het geologisch archief. Dit werd
gedaan voor vijf regio’s op het noordelijk halfrond, te weten Fennoscandinavië,
Groenland, Noordelijk Canada, Alaska en het noorden van Siberië. De mogelijke bronnen
van onzekerheid werden ook onderzocht in zowel de modelsimulaties als in de proxy data,
en het meest waarschijnlijke klimaatverloop werd bepaald aan de hand van aanvullende
aanwijzingen, indien beschikbaar. Bovendien werd de bijdrage van klimaatverandering aan
de variaties in Holocene vegetatie in Fennoscandinavië onderzocht, naast de invloed van
bosbranden en menselijke bevolkingsgrootte. Dit werd gedaan aan de hand van de 
zogeheten ‘variation partitioning’ methode, welke gebruikt kan worden om het ef-
fect van verschillende factoren op een proces te onderscheiden.

Het Holocene klimaat werd in belangrijke mate gestuurd door 1) variaties in de ontvangen  
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zonnestraling als gevolg van veranderingen in de baan van de aarde om de zon, 2) het
smelten van ijskappen en 3) variaties in concentraties aan broeikasgassen. De
klimaatverandering als gevolg van deze drie factoren laat een grote ruimtelijke
heterogeniteit zien, zowel rond 11.5 ka als gedurende de rest van het Holoceen. Rond 11.5
ka was de zomerse instraling groter dan nu en dit veroorzaakte op veel plaatsen hogere
zomertemperaturen (met 2 tot 4°C verschil) dan in het preindustriële klimaat (d.w.z. 0 ka).
Dit effect was sterker dan dat van de zwak negatieve forcering van de broeikasgassen in de
atmosfeer. De ijskappen in Noord Amerika en Noord Europa veroorzaakten daarentegen
voornamelijk een afkoeling, met name door de relatief hoge albedo, een verandering in
atmosferische circulatie, een verzwakking van de circulatie in the Atlantische Oceaan en
aanverwante terugkoppelingsmechanismen. Boven Noord Amerika zorgden deze twee
tegengestelde effecten voor een duidelijk contrast in temperatuur tussen Alaska, waar de
gesimuleerde temperatuur 2°C hoger was, en een groot deel van Canada, waar de
temperatuur meer dan 3°C lager was. De ruimtelijke variabiliteit in de gesimuleerde
temperaturen was ook te zien in de evolutie van de Holocene temperaturen. De constante
afkoeling in Alaska contrasteerde duidelijk met de opvallende opwarming (met meer dan
1°C per duizend jaar) in het vroege Holoceen in noordelijk Canada.

Het vroeg-Holocene klimaat was gevoelig voor FWF forcering, en een vergelijking met
onafhankelijke temperatuurreconstructies laat zien dat een bepaald FWF scenario (FWF-
v2) het meest realistische Holocene temperatuurbeeld geeft, met name wat betreft de
opwarming in het vroege Holoceen en tijdens het Holocene thermale maximum. Dit FWF-
v2 scenario gaat uit van een grotere waterafvoer vanaf de Groenlandse IJskap en een
snellere afvoer vanaf de Fennoscandinavische IJskap dan een eerder scenario.

Een vergelijking van meerdere simulaties maakt duidelijk dat de verschillen tussen de vier
genoemde modellen ruimtelijk heterogeen zijn, ondanks de goede overeenkomst op de
schaal van het gehele noordelijk halfrond. In regio’s met een sterke invloed van de
ijskappen zijn de trends in temperatuur redelijk consistent tussen de modellen, met een
opwarming in het vroeg Holoceen, gevolgd door een warme periode en tenslotte een
geleidelijke afkoeling naar 0 ka. Deze regio’s zijn Groenland, noordelijk Canada, noord
Europa en westelijk Siberië. In regio’s met een zwakke invloed van de ijskappen treden
grote verschillen op tussen de uitkomsten van de modellen. Het gaat hierbij om Alaska, de
Arctische Oceaan en oostelijk Siberië. In deze drie regio’s zijn de resultaten van de
verschillende modellen niet in overeenstemming voor het vroege Holoceen, met name wat
betreft het winterseizoen, waarvoor zowel positieve als negatieve temperatuurafwijkingen
werden berekend in de verschillende modellen. Deze afwijkende temperaturen kunnen
worden gerelateerd aan inconsistente berekeningen van andere variabelen. Bijvoorbeeld,
verschillen in windrichting, albedo van het oppervlak en zeeijsbedekking kunnen
resulteren in afwijkende temperaturen in Alaska, Siberië en het Arctisch gebied.
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Verdere vergelijkingen laten zien dat dergelijke variaties in de modelresultaten gedeeltelijk 
veroorzaakt kunnen zijn door verschillen tussen de modellen zelf (bijv. in de modelfysika 
en het oplossend vermogen). Bijvoorbeeld, de recente formulering van de turbulente 
uitwisseling in CCSM3 veroorzaakt een overschatting van de albedo in Siberië rond 0 ka, 
met een relatief sterke opwarming in het vroege Holoceen tot gevolg. Daarnaast kan de 
overschatting van de zeeijsbedekking in de Arctische Oceaan in FAMOUS worden 
gerelateerd aan de relatief eenvoudige representatie van zeeijs in dat model. Bovendien kan 
de sterke reactie van de atmosferische circulatie in LOVECLIM worden verklaard aan de 
hand van de eenvoudige verticale opbouw in dit model. De grote onzekerheden in de FWF 
forcering, gerelateerd aan de degaciatie van ijskappen in het vroege Holoceen, maken het 
vergelijken van verschillende modellen echter lastig.   

Vergelijkingen van meerdere modelresultaten met proxy data voor verschillende regio’s op 
het noordelijk halfrond (te weten Fennoscandinavië, Groenland, noord Canada, Alaska en 
Siberia) laten zien dat de eenduidigheid duidelijk verschilt van gebied tot gebied. De proxy 
data omvatten met name gegevens van fossiele stuifmeelkorrels (zogeheten pollen) en 
muggelarven (zogeheten chironomiden).  

In Fennoscandinavië laten simulaties en pollengegevens een zomerse opwarming zien van 
2°C rond 8 ka, terwijl dit mindelijk duidelijk is in de reconstructies welke gebaseerd zijn 
op chironomiden. In Canada blijkt een vroeg-Holocene opwarming van 4°C duidelijk uit 
zowel de simulaties als de pollengegevens. De mate van opwarming in Groenland varieert 
van 6°C in de simulaties tot 8°C volgens reconstructies gebaseerd op δ18O uit het 
Groenlandse ijs. In Alaska, daarentegen, zijn de gesimuleerde en gereconstrueerde 
temperaturen in tegenstelling met elkaar. Pollengegevens suggereren een vroeg-Holocene 
opwarming van 4°C, terwijl de simulaties juist een afkoeling van 2°C laten zien en er geen 
verandering is waar te nemen in reconstructies op basis van chironomiden. In Alaska is het 
vroege Holoceen een tijd met grootschalige veenvorming, maar dit kan meerdere oorzaken 
hebben, zoals een hoge temperatuur, een hoog bodemvochtgehalte of een grote 
seizoenaliteit. In noord-Siberië zijn relatief hoge temperaturen te zien in zowel simulaties 
als in de proxy data, al zijn deze waarden onzeker vanwege de grote spreiding in de 
simulaties en de verschillen tussen reconstructies gebaseerd op pollen en chironomiden.  

De vergelijkingen van de modelsimulaties met op proxies gebaseerde reconstructies 
bevestigen de algemene Holocene klimaatevolutie zoals deze bekend was voor 
Fennoscandinavië, Groenland en noordelijk Canada. Dit betekent dat de Holocene 
temperaturen in deze regio’s weinig onzeker zijn, blijkend uit een redelijke representatie in 
de modelsimulaties, en het laat zien dat er een goed begrip is van de onderliggende 
mechanismen. De Holocene klimaatgeschiedenis en bijbehorende mechanismen in Siberië 
en Alaska blijven echter onzeker.  
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Met ‘variation partitioning’ werd aangetoond dat het klimaat de belangrijkste sturende 
factor was voor vegetatieverandering in Fennoscandinavië gedurende het Holoceen, en in 
het bijzonder in de tijd voordat landbouw algemeen werd toegepast. Bosbranden en de 
grootte van de bevolking hadden beiden een relatief kleine bijdrage. Echter, de 
bevolkingsgrootte werd een belangrijkere sturende factor voor de vegetatiesamenstelling 
dan klimaat gedurende de tijd dat landbouw algemeen werd. Dit was rond 7-6 ka in 
Zweden, en 4-3 ka in Finland. Er is een duidelijk regio-afhankelijk patroon van 
verandering in vegetatie welke werd veroorzaakt door de bevolking: het effect van 
menselijke aktiviteit op vegetatieverandering was duidelijk groter in zuid Zweden en in 
zuidwest Finland, waar het landgebruik intensiever was, dan in centraal Zweden en 
zuidoost Finland.  

Dit proefschrift onderzoekt de reactie van het klimaat op de belangrijkste sturende factoren 
gedurende het Holoceen, gebruik makend van verschillende methoden. De resultaten 
hebben mogelijke implicaties voor ons begrip van de interacties tussen ijskappen en het 
klimaat, de Holocene klimaatgeschiedenis, alsmede de huidige mondiale 
klimaatverandering. Het gekoppelde atmosfeer-oceaansysteem was gevoelig voor FWF 
forcering gedurende het vroege Holoceen, wat impliceert dat bestaande onzekerheden over 
de reconstructies van ijskapveranderingen kunnen worden verminderd door het toepassen 
van verschillende FWF scenario’s, in combinatie met proxy data. De Holocene 
klimaatgeschiedenis op het noordelijk halfrond is nu goed bekend, met name in regio’s 
waarin de invloed van de smeltende ijskappen groot was. De implicaties van ons 
onderzoek voor de huidige klimaatverandering zijn tweeledig. Ten eerste, de regionale 
heterogeniteit van klimaatverandering moet in beschouwing worden genomen bij het 
bepalen van aanpassingsmaatregelen tegen klimaatverandering. Ten tweede, vergelijkingen 
van verschillende modeluitkomsten zijn een goede mogelijkheid om de model-
afhankelijkheid van simulaties van het toekomstig klimaat te verkleinen.   
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