
EN VERDER

El Niño is terug,
en hoe! Orkaan Patricia geselde

Mexico. In Australië en
Indonesië was het extreem
droog. De klimaatcyclus in
de Grote Oceaan liet de
laatste maanden een piek
zien. W4-5

B
o
sb

ra
nd

 in
 V
en

tu
ra
, C

o
un

ty
, C

al
ifo

rn
ië
, 2
6 
d
ec

em
b
er
 2
0
15
. F

O
TO

 R
E
U
T
E
R



-2,5

2,5

-1,5

1,5

0,5

-0,5

-2,0

-1,0

0

1,0

2,0

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

NRC 090116 / RL / Bron: GGWeather

ZwakZwak

MatigMatig

SterkSterk

SterkSterk

Zeer sterkZeer sterk

MatigMatig

ZwakZwak

El NiñoEl Niño

La NiñaLa Niña

’55-56’55-56

’73-74’73-74

’75-76’75-76
’88-89’88-89

’99-00’99-00

’97-98’97-98
’82-83’82-83’72-73’72-73

’65-66’65-66’57-58’57-58

Oceanic Niño index, 3-maands gemiddelde afwijking van de normale oppervlaktetemperatuur 

van het zeewater (SST) in het Niño 3.4 gebied, in graden Celsius
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Regionale veranderingen 
in neerslag door El Niño
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Over de herkomst van de naam El Niño (de kleine jongen, refererend 

naar het kindeke Jezus) bestaat onduidelijkheid. Meestal wordt hij 

toegedicht aan Peruviaanse vissers, maar ook Peruviaanse geografen 

worden wel eens genoemd. Hoe het ook zij, aan het eind van de 

negentiende eeuw is ontdekt dat de temperatuur van het zeewater 

voor de kust van Peru en Ecuador aan het eind van sommige jaren 

oploopt, en zuidwaarts stroomt. In die jaren bleek er meestal ook 

minder ansjovis te vangen. Omdat de watertemperatuur vaak rond 

Kerstmis piekte, werd het fenomeen vernoemd naar het kindeke Jezus.

Verbleking van koraal
Veroorzaakt door hogere 

oceaantemperaturen

Tropische cyclonen
El Niño zorgt voor een zeer actief 

orkaanseizoen in het noordelijk 

deel van de Grote Ocaan
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Afwijking van de normale
zeewatertemperatuur in
graden Celcius
op 30 december 2015
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Door Marcel aan de Brugh

I
n de Grote Oceaan heeft zich het
afgelopen half jaar een uitzonder-
lijk sterke El Niño gemanifesteerd.
Met ingrijpende gevolgen voor het
weer in grote delen van de wereld.
„Dit is de heftigste sinds 18 jaar”,

zegt oceanograaf Michael McPhaden. Hij
bestudeert dit klimaatfenomeen al meer
dan dertig jaar, bij het Amerikaanse over-
heidsinstituut NOAA voor oceaan- en at-
mosfeeronderzoek. Een El Niño doet zich
eens in de twee tot zeven jaar voor. „De
ene keer is ie heftiger dan de andere
keer ”, zegt McPhaden via de telefoon
vanuit zijn kantoor in Seattle.

En deze is heftig. Hij wordt tot de drie
sterkste sinds 1950 gerekend, met die van
1982/1983 en 1997/1998. Die eerdere twee
heeft McPhaden ook meegemaakt.

Net als de twee vorige keren zijn ook nu
de gevolgen verreikend. Mexico kreeg
eind oktober de zwaarste tropische or-
kaan ooit – orkaan Patricia – te verduren.
In Australië, India en Indonesië was het
maandenlang droger dan normaal. Met
tegenvallende oogsten en extreem lang
aanhoudende bosbranden als gevolg.

Voor Europa vallen de gevolgen mee,
zegt McPhaden. El Niño heeft hier slechts
beperkte invloed. Dat beaamt Sjoukje
Philip, onderzoeker bij het KNMI. Van de
uitzonderlijk zachte november en decem-
ber is hij dus niet de oorzaak. Philip: „Wa t
je wel ziet, is dat bij een sterke El Niño
ons voorjaar natter wordt dan normaal.
Dat verwachten we nu ook.”

Grillige cyclus
El Niño is een extreem fenomeen van het
Pacifische klimaatsysteem rond de eve-
naar. Het wordt aangeduid met de afkor-
ting ENSO, El Niño Southern Oscillation.
De naam verraadt al dat het systeem os-
cilleert, het fluctueert van nature. En het
is er al miljoenen jaren, vermoeden kli-
maatdeskundigen. De zeewatertempera-
tuur langs de evenaar en de luchtdr uk
doorlopen er een grillige, gekoppelde cy-
clus. Er bestaan twee uitersten: El Niño,
en zijn tegenhanger, La Niña.

De toestand daartussenin omschrijven
meteorologen als ‘de normaal’ van het
systeem. Passaatwinden waaien dan van
oost naar west. Dus, vanaf de westkust
van Zuid-Amerika naar Australië en Indo-
nesië. Die equatoriale passaatwinden bla-

Zó heftig is El Niño
lang niet geweest
Klimaat Hij was niet voorspeld, maar kwam toch. En hoe! Het
klimaatfenomeen El Niño is zeer sterk dit keer. Vanuit de Grote
Oceaan zorgt hij in grote delen van de wereld voor extreem weer.

zen over zee, en stuwen de bovenste,
warmere waterlaag mee, richting het
westen. Dat warmere water hoopt zich op
aan de westkant van de Grote Oceaan.
Het temperatuurverschil van het boven-
ste zeewater in het oosten en westen van
de oceaan kan oplopen tot 8 graden Celsi-
us. „En het hoogteve rschil kan makkelijk
een meter zijn”, zegt McPhaden. Doordat
er in het westen meer warm water komt,
verdampt daar meer water, hetgeen de at-
mosferische luchtdruk verlaagt.

Tegelijk drukt de opgehoopte water-
massa de onderliggende, zogeheten the r-
m o cl i n e omlaag. Dat is de scherpe grens
tussen de bovenste, doorgewaaide, war-
mere waterlaag en de onderliggende veel
koudere laag. Die thermocline ligt op een
diepte van ongeveer 150 meter. Maar in
het westen gaat hij dus omlaag. Daarente-
gen welt in het oostelijke deel van de Gro-
te Oceaan juist koud water vanuit de
diepte op, ter compensatie van de daar
eerder weggeblazen bovenste waterlaag.

De thermocline gaat daar dus juist om-
hoog; de temperatuur van de bovenste
waterlaag daalt. Kortom, de oostwest-
helling van de thermocline wordt groter.
Daardoor ontstaat ook een groter verloop
in de luchtdruk – boven koud water is die
hoger is dan boven warm water. En om-
dat rond de evenaar de winden van een
hogedrukgebied naar een lagedrukgebied
waaien, wakkert dat de passaatwinden
verder aan. Atmosfeer en oceaan zijn zo
positief gekoppeld: ze versterken elkaars
dynamiek. Ook in de Atlantische en de In-
dische Oceaan speelt rond de evenaar
z o’n proces.

We st e nw i n d e n
Bij een La Niña wordt dit normale pa-
troon nog eens extra versterkt. Bij een El
Niño slaat het juist om. Passaatwinden
raken dan verstoord. Het gebied met
warm water (en dus ook met wolkvor-
ming en zware neerslag) verschuift ver
naar het oosten, op de Grote Oceaan vaak
zelfs tot voorbij de internationale datum-
grens. Wat die omslag triggert is niet in
detail bekend, zegt natuurkundige Anna
von der Heydt van het Utrechtse instituut
voor zee- en atmosfeeronderzoek. In ie-
der geval lijken uitbarstingen van wes-
tenwinden (in het Engels westerly wind
b u r s t s) in het westelijk deel van de Grote
Oceaan een belangrijke rol te spelen. Eén
z o’n ‘u it b a r s t i ng ’ houdt typisch een week
aan, zegt ze. Ze kunnen maandenlang op-
spelen. Het lastige is, zegt Von der Heydt,
dat ze amper te voorspellen zijn. „D at
maakt de voorspelbaarheid van een El Ni-
ño lastig.” Vooral in het voorjaar is ENSO
gevoelig voor verstoringen door westen-
w inden.

Van een El Niño hoeft niet meteen spra-
ke te zijn. Dat hangt af van de mate waar-
in het zeewater in een bepaalde deel (het
NINO 3.4-gebied, zie graphics) van de
Grote Oceaan opwarmt, en naar boven af-
wijkt van het 30-jarig gemiddelde. Van
een El Niño is officieel sprake als de ge-
middelde afwijking meer is dan een halve
graad Celsius, gemeten over in ieder ge-
val één driemaandsperiode. Hoe groter
die afwijking, hoe krachtiger El Niño.
Voor La Niña geldt het omgekeerde. Dan
is er een afwijking naar beneden.

Een vergelijkbare index is te maken op
basis van het luchtdrukverloop. Traditio-
neel wordt daarvoor de luchtdruk in Dar-
win (Australië) en op Tahiti gemeten. Ze

Uitbarsting van
we stenwinden
is bijna niet te
v o o r sp e l l e n .
Een El Niño
dus evenmin

De huidige El Niño hoort bij de topdrie sinds 1950

Verbleking van koraal

Verlaagde orkaanactiviteit

in het Atlantisch gebied
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GEVOLGEN VOOR NATUUR

Brand en sterfte
De gevolgen van een zware El
Niño voor mens en natuur zijn di-
vers. Bij die van 1997/1998 kwa-
men naar schatting 22 .0 0 0
mensen om het leven, met na-
me door ziekte-uitbraken in ont-
wikkelingslanden. In Indonesië
zorgden persistente bosbran-
den voor meer luchtwegproble-
men. De wereldwijde schade be-
droeg circa 36 miljard dollar.

In de Grote Oceaan loopt de al-
genbloei flink terug, en dat heeft
hoger in de voedselketen nadeli-
ge gevolgen voor zeezoogdie-
ren, zeevogels en vissen. Klas-
siek voorbeeld is de ineenstor-
ting van de a n s j ov i sv i s s e r i j
voor de kust van Peru, na de El
Niño van 1972/1973.
In de Zuidelijke Oceaan loopt de
stand van krill –garnaalachtige
ongewervelden die cruciaal zijn
voor het ecosysteem – terug.

In droge gebieden of woestijnen
waar in een El Niño-jaar veel
neerslag valt, kan de groei van
eenjarige planten, struiken, cac-
tussen, bomen explosief toene-
men. Dit is aangetoond voor
Chili, Californië, maar ook voor
verder weg gelegen gebieden
als Israël. Door de toename van
bladeren, zaden, fruit neemt
het aantal insecten, vogels,
knaagdieren, roofvogels, vos-
sen ook snel toe.

In natte tropische regenwouden
die tijdens een El Niño juist ver-
houdingsgewijs droog zijn, is er
een verhoogde boomsterfte,
met als gevolg een mindere fruit-
productie, en een verhoogde
sterfte onder fruiteters. Tegelijk
bereikt meer zonlicht de bodem,
en dat stimuleert weer de onder-
groei: zaden kiemen, struiken
komen opzetten.

liggen ten zuiden van de evenaar (van-
daar het woord ‘s o u t h e r n’ in ENSO). De
grafiek van het luchtdrukverloop is om-
gekeerd aan die van de temperatuur. Bij
een El Niño (met een zeetemperatuur die
hoger is dan normaal) is het luchtdruk-
verschil kleiner dan normaal.

Wa r mt e t ra n s p o r t
De historische El Niño’s laten een grote
variatie zien in kracht en impact. Ook hun
locatie varieert. Tussen 1950 en 1976
piekte de temperatuurafwijking vaak
eerst bij de westkust van Zuid-Amerika,
tijdens ‘o n ze’ lente. Daarna trok die
piekafwijking westwaarts. Maar tussen
1976 en 1996 begonnen de El Niño’s voor-
al in het midden van de Grote Oceaan, of
zelfs nog meer naar het westen. Het lijkt
erop dat er nog andere cycli spelen die
zich over perioden van decennia voltrek-
ken, zegt Von der Heydt. „Denk aan traag
warmtetransport tussen oceanen.”

De voorspelbaarheid van een El Niño
blijft lastig. Eigenlijk was er voor 2014 ge-
rekend op een ‘monster El Niño’. De voor-
tekenen, onder andere de westenwinden,
waren er. Maar verrassend genoeg bleef
hij toch uit. En toen hij vervolgens in de
loop van 2015 alsnog kwam, waren de
deskundigen wéér verrast. Want ze re-
kenden er niet meer op.

„De El Niño-experts zijn twee keer voor
de gek gehouden”, schreef oceanograaf
McPhaden afgelopen 1 september in een
commentaar in Nature Climate Change.
Aan de telefoon zegt hij: „Onze conventi-
onele wijsheid heeft ons in de steek gela-
te n .”

In hoeverre ENSO in de toekomst beïn-
vloedt zal worden door klimaatopwar-
ming, is onduidelijk. McPhaden verwacht
meer extreme El Niño’s en La Niña’s.
Maar Sjoukje Philip van het KNMI, die zes
jaar geleden precies op dit onderwerp is
gepromoveerd, zegt dat de klimaatmo-
dellen niet eenduidig zijn.

De huidige El Niño lijkt in ieder geval
over zijn piek heen. Sinds eind november
zwakt hij licht af. Meteorologische bu-
reaus in de VS en Australië verwachten
rond mei, juni het einde van deze El Niño.
Daarna zal de normale situatie weer te-
rugkeren. Maar hoogstwaarschijnlijk
slechts voor even. Juist na een extreme El
Niño is de kans aanzienlijk dat het sys-
teem doorschiet naar die andere extreem.
Welkom La Niña.
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Passaatwind blaast warm 

oppervlaktewater westwaarts.

Warm water hoopt zich in het westen van 

de Grote Oceaan op en drukt daar de 

thermocline (de grenslaag tussen 

diepliggend koud water en bovenste 

warmere waterlaag) omlaag. Warme, 

vochtige lucht stijgt op, en vormt hoge 

buienwolken. De luchtdruk daalt. 

Uitgeregende, droge, koele lucht drijft 

terug richting oosten.

Processen in atmosfeer en oceaan houden elkaar in stand.

In het oosten welt koud water uit de diepte

op. Het drukt de thermocline omhoog, en 

koelt de bovenste waterlaag af. De 

luchtdruk daalt. Het verschil in luchtdruk 

tussen oost en west houdt de passaatwind

in stand.
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 De passaatwind van oost naar west 

is sterker dan normaal.

De moessons in het westen zijn

zwaarder dan anders.

In het westen daalt de thermocline verder

dan normaal, in het oosten komt hij nog 

dichter bij het oppervlak.

Het gebied met warm water hoopt zich 

nog meer op in het uiterste westen.
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La Niña:
De normale situatie versterkt nog eens extra. 

Tijdens La Niña is een groot deel van de 

Grote Oceaan kouder dan normaal.

Thermocline

Evenaar

De passaatwind zwakt af. Waarschijnlijk 

spelen westenwinden in het westelijk deel 

van de Grote Oceaan hierbij een 

belangrijke rol.

Het gebied met warm oppervlaktewater 

verplaatst zich naar het centrale, dan wel 

oostelijke deel van de oceaan.

In het westen stijgt de thermocline, in het 

oosten daalt hij. Het luchtdrukverschil 

tussen oost en west  neemt af. Dat 

verzwakt de passaatwind verder.
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El Niño:
De normale situatie slaat om. Hoe, is niet in detail bekend. 

El Niño komt elke twee tot zeven jaar voor. El Niño’s variëren 

onderling erg qua kracht, duur en locatie.

Bron: Australisch meteorologisch bureau, NOAA, Nature Climate Change, WMO, Reuters

Gemiddelde zeewatertemperatuur aan de oppervlakte

 voorbeeld El Niño: december 1997

Gemiddelde zeewatertemperatuur aan de oppervlakte

 voorbeeld La Niña: december 1998

Gemiddelde zeewatertemperatuur aan de oppervlakte

 voorbeeld normale situatie: december 1993
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