
Toename tropische cyclonen in afgelopen eeuw
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Er zijn nieuwe aanwijzingen dat het
aantal zware tropische cyclonen op
de Atlantische oceaan de afgelopen
90 jaar is toegenomen en dat dit sa-
menhangt met klimaatverandering.
Maar de nieuwe gegevens zijn niet
onafhankelijk van eerdere aanwij-
zingen.

In de P roceedings of th e National A ca-
dem y  of S ciences presenteert een on-
derzoeksgroep aangevoerd door de
Deense glacioloog Aslak Grinsted
een eigen benadering van de kwes-
tie. De groep koos de frequentie en
hevigheid van hoogwaterstanden
langs de Amerikaanse zuidoostkust
als maat voor cycloonactiviteit. Het
invloedsgebied van cyclonen is zo
groot dat zij het zeeniveau over hon-
derden kilometers kunnen opstu-
wen. Op zes plaatsen langs de zuid-
oostkust wordt de waterstand al
sinds 1923 volgens vaste methodiek
b ij g e h o u d e n .

Sinds 1970 wordt het voorkomen
van cyclonen door satellieten geregi-
streerd, en is de cyclonentelling vol-
ledig. Maar 40 jaar is te kort voor het
aantonen van een trend in een ver-
schijnsel dat een grote natuurlijke
variabiliteit vertoont. Grinsted c.s.
breiden de reeks nu uit tot 1923
maar staan voor de taak aan te tonen
dat de extreme hoogwaterstanden
die ze vinden voornamelijk door cy-
clonen en niet door ‘gewone’ stor-
men worden veroorzaakt. Dat doen
ze proefondervindelijk door analyse
van de periode ná 1970. Ook maken
ze gebruik van het gegeven dat het
cycloonseizoen, dat loopt van juni

tot en met november, maar gedeelte-
lijk overlapt met het seizoen waarin
de meeste gewone stormen voorko-
men (het winterseizoen).

Ze vinden een stijgende trend in
zware cyclonen en een vergelijk met
de mondiaal gemiddelde luchttem-
peratuur moet de relatie met kli-
maatverandering aannemelijk ma-
ken. Dat ligt niet helemaal voor de
hand. Veel onderzoekers kiezen lie-
ver de temperatuur van het zeewater
uit het gebied waar de cyclonen ont-
staan (de kraamkamer). Anderen
oriënteren zich op het temperatuur-
verschil tussen de kraamkamer en
omringende tropische wateren.

(S cience, 31 oktober 2008). De handi-
cap is dat niemand weet welke facto-
ren beslissend zijn voor de vorming
van een cycloon.

Drie jaar geleden meldden Mi-
chael Mann c.s. ook al een toename
van recente cycloonactiviteit in de
Atlantische oceaan (Nature, 13augus-
tus 2009). Zij baseerden zich op een
trend in overstromingen in het
zuidoostelijk kustgebied. Die laten
sporen achter in het bodemslib van
meertjes achter de duinen. Opmer-
kelijk was vooral de zware cycloon-
activiteit in de middeleeuwen (rond
het jaar 1000).
Karel Knip

De tropische cycloon Anais, de eerste van het seizoen op de Indische
Oceaan, trok deze week richting Madagascar. F O T O  R E U T E R S / N A S A

Hoger water en hogere temperatuur


