
1

Kennis van de aarde als systeem van lagen en kringlopen
nu uitstekende basis voor

aardwetenschappelijk onderwijs en voorspellingen 

Guessing from incomplete data is a 
professional requirement of geologists

H.H.Hess, ca. 1960

Systeem aarde en het klimaat
Wolfgang Schlager

Meten is weten

NASA, USGS

Patronen-herkennen
op aardoppervlak

E. Suess ~ 1900 
Atlantische/Pacifische 
marges

A. Wegener ~1925
Continenten passen 
langs 1000 m lijn 

Massa’s in beweging door zon, nucleaire  processen, gravitatie.
Uitwisseling van energie en materie tussen lagen      systeem aarde      

oceaan

Lagen van de aarde

atmosfeer

mantel + korst

kern

typische kringlooptijden

108 j.

103 j.100 j.

? ?

biosfeer:
bereik met 
leven in 
atmosfeer, 
oceaan en 
vaste aarde

GAIA 
hypothese
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Klimaatzones –
expressie van 
circulatiecellen in 
de atmosfeer

KKlimaatzones in de 
aard-geschiedenis 
traceerbaar

Europa-Azie
Afrika
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Ouderdom van de korst, spreidingsruggen, subductiezones:
getuigen van de kringloop in korst en mantel 

0.0 180 Ma67.7 131.9
Cenozoicum Krijt Jura

subductie spreidingsrug

Müller et al. 1997

Van der Hilst et al. 97

kern-mantel grens

diepzeetrog

discontinuiteiten

relatieve snelheid P-golven
+ 0.5%- 0.5%

Kringloop in mantel en korst
Variatie in snelheid van aardbevingsgolven documenteert subductie

van de Farallon plaat (blauw) tot de onderste mantel

Spreidingsruggen – koelingssystemen en ionenwisselaars

Hydrothermale oplossingen
rijk aan K en Ca

arm aan Mg en SO4

zeewater zeewater

Tijdens snelle spreiding – meer K, Ca, minder Mg, SO4 in zeewater
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Magneetveld van de aardkern
beschermd tegen cosmische straling

en maakt leven mogelijk

Wikipedia, 2007

Mars had magneetveld in het verleden!

Systeem concept bevordert voorspelling door
gedetailleerd onderzoek 

van alle relevante onderdelen 

VOORSPELLEN

Mt. St. Helens, 1980/05/17
Vulkanen verbinden vaste aarde en atmosfeer
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Mt. St. Helens, 1980/05/18

Verleden documenteren, continu meten -- goed voorspellen

Voorspelling: sediment-architectuur 
vs. vogel-anatomie

Schlager, 2000, modif.

NIET-LINEAIRE DYNAMICA AND CHAOS

--- In dynamische systeem-analyse betekent:
-- deterministisch: maar EEN ding kan in de volgende stap gebeuren;
-- random: alles wat ooit in het systeem kan gebeuren, kan in de volgende

stap gebeuren; 
-- chaotisch: het systeem is deterministisch maar exacte voorspelling 

vereist bijna oneindig precieze kennis van de tegenwoordige toestand;
(niet-lineaire componenten in de toestandsvergelijkingen). 

--- Vele onderdelen van het “systeem aarde” zijn chaotisch, b.v. 
-- sedimentatie/erosie, 
-- weer en klimaat. 

Lorenz 1993,3-8
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E. Lorenz (1993)

60 m

30 m

6 planken, startverschil 1 mm

kruisende
sporen!

Niet-lineaire processen bemoeilijken voorspelling in systeem aarde:
minuscule oorzaken - grote, onvoorspelbare effecten

Voorbeeld: glijplank in buckelpiste

vele “tipping points” voor planken

De “Lorenz vergelijkingen” voor een waterpan –
een zeer eenvoudig weer systeem

intensiteit van de convectie 

temperatuurverschil tussen
opstijgend en dalend water

afwijking van lineair verticaalprofiel

constanten voor belangrijke 
eigenschappen van het systeem

niet-lineair gedrag door

xy, sinx, x2 etc 

Lorenz vergelijkingen produceren onregelmatige oscillaties
(hier aangetoond voor variabele y)
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Geneeskunde  
systeemwetenschap par excellence

Instrumenten en geneesmiddelen uit natuur- en scheikunde  
desondanks: arts expert voor systeem “mens”

Aardwetenschappers - experts voor systeem aarde

KLIMAAT-VERANDERING
--- Klimaat = wisselwerking atmosfeer-biosfeer-oceaan-landoppervlak + zon       

--- Atmosferische circulatie varieert op vele schalen (vaak chaotisch): 
“weer”     “klimaat”  >30 j.

--- Geologen reconstrueren meestal in domein 102 – 108 yr,

“ziektegeschiedenis”
belangrijk voor voorspelling!!

Basis voor klimaat-onderzoek (Gleick et al. 2010):  
“well established theories often spoken of as facts..”

“..fame still awaits anyone who could show these theories to be wrong”.

Aardwetenschappers: zelf beeld vormen!

per jaar: ~1.2% van CO2 -massa atmosfeer
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Atmosferisch CO2 – natuurlijk verloop en toekomst scenario’s 

luchtbellen in ijskernen

Karl et al. 2009 Global Climate Change Impact

Temperatuur aardoppervlak 1000 – 2100

Natl.Res.Council, 2006; IPCC, 2007

geen evenwicht temperatuur - CO2
bij emissie=0  temperatuur = +0.60

Aardse ziektegeschiedenis: van 40ka naar 100ka ijstijden

Severinghaus et al.2010 EOS

(Mid-Pleist. Transition)

Ice cores
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Frequentiespectrum van zeespiegel 0-900000 j. BP
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diepste 5%

top 5%
heden

Figure 6.6
Groenland’s ijskap in 
laatste interglaciaal

Witte punten – ijs aanwezig

Scenario voor anthropogeen 
broeikaseffect? 
(zeespiegel ca. +3m) 

IPCC 2007 chapt.6

Wikipedia after Hoyt & Schatten, Solar Phys. 1998
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Energie van
de zon en 
temperatuur
aardoppervlak

Karl et al. 2009
Global Climate 
Change Impact

Grootste
ozongat ooit
sept. 2006

Wikipedia 2010/01

Anthropogeen effect
door CFK’s

trend
verandert door

mondiale maatregelen

Chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) in atmosfeer

Wikipedia 2011

Yes, we can!!


