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Krantenkop: De temperatuur van de oceaan stijgt sneller dan verwacht (1).
In een van de eerste dia’s uit de presentatie ‘klimaatopwarming, de feiten
zonder de franjes’ benadruk ik hoeveel van de door ons geproduceerde
warmte wordt opgeslagen in het oceaanwater. Meer dan 90% van de
opwarming wordt geabsorbeerd door het water. Mocht dat niet zo zijn dan
zou de temperatuur op het land al spectaculair zijn gestegen. In dia 5 en 6
doe ik dat uit de doeken.
Dus volgens de krantenkoppen zou de temperatuur van de oceaan sneller
stijgen dan verwacht, en wel zo’n 40% ‘sneller’. Eerst misschien iets
duidelijk maken. In de aangehaalde studie wordt niet gesproken over
temperatuur maar over de warmte (energie) die opgeslagen zit in het water.
Men noemt dat Ocean Heat Content of OHC en die wordt uitgedrukt in
Joule (zettajoule of 1021 Joule).
In het laatste rapport van het IPCC (AR5) was er een groot verschil tussen
wat de computermodellen aan OHC berekenden en de waarnemingen uit
die tijd. De waarnemingen, de metingen, gaven tot 40% minder
warmteopslag (OHC) weer dan de computermodellen. Sinds dat laatste
IPCC rapport zijn de metingen en de kwaliteit van de metingen er snel op
vooruit gegaan dankzij een fijnmazig netwerk van Argo-boeien.
Zo’n 3800 volautomatische boeien meten de temperatuur van de oceaan
op verschillende dieptes (tot 2000 meter) en sturen hun data via satelliet
door om de OHC te kunnen berekenen. Als we spreken over de
watertemperatuur (SST of Sea Surface Temperature)in °C dan gaat dat
over metingen tot op 20 meter diep en daar kun je niet de OHC uit
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Een korte interessante beschrijving over wat de ijstijd in gang gezet had.
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