
Deoorzaken van het klimaat in het

algemeen en de klimaatsverandering in

Europa in het bijzonder
.

DOOR

M. Buijsman.

Het is duidelijk dat alleen dan ocne volledige kennis van het weder

te verkrijgen is, wanneer deze berichten
1

van de meest verwijderde

oorden dor aarde inkomen en onderling vergeleken worden. De over-

1 De “deutsclie Scewarteontvaugt dagelijks tolegraphiscbe berichtcu van bijna
100 stations.

Ongetwijfeld bestaat er geene wetenschap die, in vergelijking met

anderen, minder beoefend wordt dan de meteorologie. In vroeger tij-

den geheel onbekend, bevindt zij zich tegenwoordig nog in hare eerste

periode van bestaan. Dit en de overweging dat zij tot die vakken be-

hoort die in de praktijk geen direct geldelijk voordeel opleveren, zijn
wel de voornaamste redenen waarom er slechts weinigen gevonden

worden, die haar bestudeeren.

Desniettegenstaande schijnt men echter in deze eeuw toch meer van

de waarde der kennis en beoefening der regelen van het weder door-

drongen te zijn geworden, getuige de zoowel in de nieuwe als oude

wereld allerwege verrezen inrichtingen, waarvan Nederland het Kon.

Ned. Meteor. Instituut, als voorbeeld kan aanwijzen. Zelfs maken som-

migen dezer instellingen in Europa, o. a. de “Deutsche Seewarte”,
hunne waarnemingen dagelijks publiek en geven zoodoendevoortdurend

een overzicht van den weêrstoestand van bijna geheel dit werelddeel
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tuiging van do noodzakelijkheid hiervan dringt dan ook moer on meer

door en doet hot getal der meteorologische stations, waarvan dageljjk-

scho berichten inkomen, gaandeweg toenemen.

Alvorens do groote verandering van klimaat, die in ons werelddeel

in don loop dor tijden hoeft plaats gegrepen, te beschouwen, zullen

wij ons mot twee onderwerpen bezig houden, die daarmede in het

nauwste verhand staan, nl. de onmiddellijke oorzaak van hot tegen-

woordige klimaat on hot klimaatsverschil tusschcn de oost- en west-

kusten der beide vastelanden van het noordelijk halfrond.

Een dor voornaamste oorzaken van het klimaat van West-Europa is

ongetwijfeld do Golfstroom in den Atlantischen Oceaan, waarvan do oor-

sprong volgons von iiumboldt
1 reeds ten zuiden van dokaap do Goede

Hoop te zoeken is en die, als Zuid-afrikaansche strooming langs de

westkust van Afrika, zich omtrent den evenaar als acquatoriaal-stroo-

ming noordwestelijk buigt tot in den mcxicaanschcn zeeboezem, waar-

uit hij door do straat van Bahama of golf van Florida oen uitweg

vindt in den Atlantischen Oceaan. Vóór do stroom op de westkust der

oude wereld is aangekomen verdoolt hij zich in do volgende armen:

1°. do N.O. arm die langs de kusten der Britschc Eilanden on Noor-

wegen tot aan Spitsbergen zich uitstrokt, zijn invloed zelfs op do

westkust van Nova Zcmbla doet gevoelen
2

en Europa steeds van liet

poolijs ten N. dor Noordkaap verwijderd houdt. 2°. do Z.O. arm of

Noord-afrikaansche strooming langs do N.W. kust van Afrika on Guinea,

zoodat door deze vertakking de Golfstroom een kringloop volbrengt.

Door de draaiing dor aarde moeten tusschon do keerkringen de zoe-

stroomingen zicli steeds naar het westen richten; derlialve openbaart

zich do terugwerkende kracht (richting naar liet N.O) eerst tussohon

30° en 40.

De ontzettende massa warm water (do temperatuur van liet water

in do Goll'
van Mexico is 87 a 89 graden Fahrenheit) door do boven-

omschreven N.O. arm op de N.W. kust van ons werelddeel aanhou-

dende
,

doet natuurlijk zijn invloed op het klimaat gelden, doch die in-

vloed wordt bovendienbuitengewoon versterkt door de bijna altijddurende

Z.W. en Z. luchtstrooming. Dit verschijnsel heeft de volgende oorzaak:

' Von Humboldt, Kosmos, vert. d. beima. Dl. I. p. 319.

2 Dr. Toeppkn, Nowaja Semlja , Qeschichle ihrer EnldecJcung, Leipzig 1879,

p. 93 cn 94.
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De schier zonder ophouden, vooral op do N.W. kust van Europa
aankomende barometrische minima schijnen in hun loop over den At-

lantischen Oceaan steeds do richting van den Golfstroomte volgen, waarom

dan ook in den regel deze storingen zich op de curopeoscho kust het

eerst in hot N.W. vertoonen en daardoor juist de onmiddellijkc oor-

zaak zijn van den Z.W. en Z. wind, zooals uit het volgende zal blijken.
De winddraaiing rondom eeno depressie is steeds tegen den loop der

zon in; zulks is niet alleen hot geval mot de stormen in ons wereld-

deel, doch met alle barometrische storingen in hot noordelijk halfrond;

oogenschijnlijk is zulks bjj ons gewoonlijk niet hot geval, daar de

wind zich in den regel draait van het N. door het O. naar het Z. en

dooi het W. naar het N., dus met de zon om; de reden hiervan is dat

de minima van luchtdrukking ons gewoonlijk noordelijk passeoren; wan-

neer zulks echter zuidelijk plaats vindt gaat do wind van het Z. door het O.

en N. naar het N.W. en W., dus tegen don schijnbaren loop der zon in.

Noordelijk van cene depressie waait de wind gewoonlijk uit het O.;
somtijds wanneer de plaats van waarneming ver van het minimum is

gelogen uit hot N. Noordwestelijk uit het N.W. of N. Westelijk uit

J ( t W. o) N.W. Zuidwestelijk uit het Z.W. of W. Zuidelijk uit het

of Z.W. Zuidoostelijk uit hot Z.O. of Z. Oostelijk uit het O. ofZ.O.
en Noordoostelijk uit het N.O. of O. Hieruit blijkt dus de winddraaiing
tegen den loop der zon.

n zuidelijk halfrond moet juist hot tegenovergestelde plaats vin-
011: '1° wind loopt hier rondom barometrische minima steeds met de

15011 om, nl. van Z. door W. en N. naar O. en Z. (do richting der

oinicn is hier van N.W. naar Z.O.). Plaatsen van waarneming be-

noorden
eene depressie hebben dus de windrichting als volgt: van Z.

door O. en N. naar W. on Z. 1
en zuidelijk daarvan van N. en O.

door Z. en W., in het eerste geval dus weder tegen den werkelijken
ingloop van den wind rondom het minimum, in het tweede geval

met dien kringloop.
De beweging van den wind is derhalve steeds rondom hot diepste

l>unt eener depressie, en hieruit volgt dat op de plaats waar zich dit
icpsto punt bevindt weinig of geene luchtstrooming aanwezig moet

zjjn, iets wat ook iu werkelijkheid hot geval is.

Aangezien do minima elkander in don regel aanhoudend opvolgon,

1 Zie
sommee, Tafereel van het heelal. Dl. UI p, I74.



52 DE OORZAKEN VAN HET KLI MAAT IK HET ALGEMEEN

zoo moot, wanneer zij zich in hunne gewone richting voortbewegen,

dat is op do kusten van Engeland of Noorwegen aankomende on in

liet Noorden, Noordoosten of O. verdwijnende, do wind op alle plaat-

sen, ten zuiden liggende, dus ook bij ons, steeds hoofdzakclijk tus-

sohen Z. en W. varieeren, evenals in het zuidelijk halfrond de N.W.

wind de heerschende is. Wanneer zij ons echter ten zuiden passoeren

is de richting gewoonlijk van de golf van Biskaye over Spanje naar

de Middollandsohe Zee, en moot alsdan de wind bij ons in alle ton

noorden der depressie liggende plaatsen O. of N.O. zijn.

liet is duidelijk dat bij kleinen omvang en groote diepte van een

minimum de luchtstrooming sterker moet zijn dan bij grootcr omvang;

do barometrische verschillen zijn in het eerste geval op kleinen afstand

veel grooter, van daar dat niet alle storingen in don dampkring juist

stormen veroorzaken; evenmin is het een vaste regel dat bij een ba-

rometrisch maximum de lucht altijd helder moet zijn, daar er in zulk

een geval bij windstilte vooral op de kusten meermalen mist of be-

trokken lucht hcerscht.

Thans komen wij tot do behandeling van het verschil in klimaat

tusschen do oost- on westkusten der beide vaste landen.

Zooals men weet wijken do isothermen of lijnen van gelijke gemid-

delde jaarhjksche temperatuur op do beide westkusten zeer sterk ton

noorden af en is zulks voornamelijk op do westkust van Europa het

geval. i)e isotherm van 0°, in Europa opklimmende tot de Noordkaap,

daalt in hot binnenland van Amerika tot 52° en in dat van Azië zelfs

tot beneden 50° N.B. Deze lijn bereikt de oostkust van Amerika iets

ten zuiden van Nain in Labrador onder 57° N.B., deoostkust van Azië

onder ongeveer 50°
, daarentegen de westkust van Amerika op onge-

veer G0° N.B.

Do belangrijke kromming dezer lijn toont dus reeds een groot ver-

schil in klimaat tusschen de oost- en westkusten. Hot Siberische kli-

maat der oostkusten treedt echter nog sterker in hot licht bij het nagaan

van den isothermloop in de maand Januari: de lijn van 0° in Europa

langs de kust van Noorwegen voortgaande en tusschen dit land en

Ijsland tot ver boven den poolcirkel opklimmende
,

daalt aan de oost-

kust van Amerika tot 39° en op do oostkust van Azië zelfs tot

3G° N.B.!

Do volgende cijfers wijzen het verschil in gem. jaarhjksche tempera-

tuur voor enkele plaatsen aan:
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en de volgende voor wintertemperatuur;

daarentegen zijn de verschillen der beide westkusten als volgt: voor

gemiddelde jaarlijksche temperatuur:

en voor wintertemperatuur;

Men zie t dus dat do temperatuur der westkusten weinig verschil

aantoont.

liet volgende kan dienen tot aanwijzing van het verschil in jaarljjk-
schc temperatuur tusschcn do westkust van Europa en de oostkust

van Azië;

l’eking heeft een wintertemperatuur van — 3.10° tegen Coimbra van

+ 11.24° en Hernösand van —8.24° togen Jakutsk van —41.—°! 2

De oorzaak dezer verschillen moet daarin gezocht worden dat do

en W. winden, die zoowel aan de oostelijke als westelijke kusten

als hoofdwinden optreden (de westelijke kusten van Amerika worden

hespoeld door den Golfstroom van den Stillen Oceaan, vandaar ongeveer

1 Alle temperatuur-opgaven zijn volgens de honderddcclige schaal.

5 Te Jakutsk vond men op 1 1G Va
meter diepte de bodemtempcratmiv nog 0.6. Zie

muller pouillet, Lehrh. d. Phytik, lid, III, p. 373.

westkust 'ran Europa: oostkust van Amerika

Aberdeen. . 57» 7' N.B. + 8.G0° 1 Nain i. Labrador 57» N.B. — 3.G2®

Brest.
.

48» 23'
„

+ 14.50» Quebeck 4G» 48'
„

+ 4.44»

Bordeaux 44» 50'
„

+ 13.G0“ Halifax (N. S.) .

44® 39'
„

f 4.51»

Coimbra (Portugal) 40° 12'
„

f IG.G80 Philadelphia. . .
39® 56'

„
+ 11.90®

Aberdeen.
.

. + 3.30» Nain — 18.48°

Brest.... 9.03° Quebeck... — 12.17°

Bordeaux. .
.

+ 5.GO» Halifax.
...

— 0.15°

Coimbra
. . .

+ 11.24» Philadelphia. + 0.10°

■Aberdeen
. Sitka (N. Archangel). 57° 3' N.B. 7.39°

Bordeaux.
. Fort George 4G° 18'

„
9.29°

Aberdeen.
. .

+ 3.30® Sitka
.

+ 1.52“

Bordeaux.
. .

+ 5.00° Port George . .
+ 3.75®

Coimbra
. .

40° 12' N.l). + 16.68° Peking
.

39° 54' 12.79°

Dublin
...

53» 21’
„

+ 9.56» Peter Paulovsk .. 53° 2.—°

Hernösand
.

62° 38'
„

+ 2.27» Jakutsk 62» 1'-- 10.31°
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hetzelfde klimaat als de westkusten van Europa) aan do oostelijko kus-

ten land- in plaats van zeewinden zijn, vandaar do bijna voortdurende

droogte dor lucht en groote koude in don winter bij hevige hitte in don

zomer. Do reden waarom ook aan de oostkusten de Z.W. en W. win-

den de heorschcnde zijn, wordt verklaard doordien de barometrische mi-

nima, zooals wij reeds boven gezegd hebben, do richting dor beide

golfstroomon schijnen te volgen on dus op eenigen afstand langs do oos-

tclijke kusten moeten voortgaan, alvorens hun N.O. loop aan te van-

gen. Eindelijk brengt de poolstroom, die, komende uit de straatDavis,

na zich verccnigd te hebben met den stroom uit de Grocnlandsche zee

tusschon Groenland en Ijsland, de kusten der Veroonigdo Staten be-

speelt, hot zijne er toe Dij om aan de oostkust van Amerika, en do

koude stroom uit do zee van Ochotsk om aan do oostkust van Azië do

isothermen zoo zeer te doen dalen.

Wij zien dus dat do oostkusten op het noordelijk halfrond oen con-

tinentaal klimaat, do westkusten daarentegen een eilandenklimaathebben.

Ecnige voorbeelden, het verschil aantoonendc tusschen continentaal

en cilandenklimaat, kunnen hier nog bijgovoegd worden.

In Europa is dit verschil reeds zeer merkbaar:

N.B. N.B.

Dublin.
. . . .

53° 21' gem. jl. t. 4- 9.56° Kasan 55° 48' gem.jl. t. + 3.08°

V
zomer „

+15.34°
n

zomer
„
+ 18.32°

77
winter

„
+ 4.—0

7)
winter,, —12.29°

Aberdeen
. .

.57° 7'gem.jl,
„

4 8.60° Moskou
. . . .

55° 47' gem.jl. „
+ 3.23°

7)
zomer

„
+14.30°

n
zomer

„
+16.90°

77
winter

„
+ 3.30°

n
winter, —11.90°

Penzance
. . .

50° ll'gem.jl. „
+ 11.21° Astrachan

. . .
46° 21' gem. jl. ,

+10.02°

V
zomer

„
+15.83°

V
zomer

„
+ 24.41°

n
winter

„
f 7.04°

71
winter,— 7.12°

Carlisle
. . . .

54° 57' gem. jl. „
+ 8.50° Koningsbergen 54° 42' gem. jl. „

+ 6.49°

77 i zomer
,
t

13.90°
V

zomer
„

+15.87“

77
winter

,
+ 3.—°

77 winter,— 3.26°

Drontheim.
. .

63° 26' gem. jl. „
+ 4.29° Archangel. . .

64° 32' gem.jl. „
+ 0.68°

77
zomer

„
+ 15.05°

V zomer
„

+ 14.36°

7)
winter, — 4.71°

V
winter

„
— 12.37°

Coimbra.
. . .

40° 12'gem.jl. , + 16.68° Tifiis 41“ 41' gcra.jl.
„
+ 10.11°

7)
zomer

„
+ 20.83“

V
zomer

„
+ 24.50°

7)
winter

„
+ 11.24°

77
winter„+ 1.20°
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en met Azië vergeleken nog grooter:

Het verschil in plantengroei naar gelang van continentaal of cilandcn-

klimaat vindt zijn oorzaak in den aard der gewassen: of zij veel hitte

of een steeds gematigde temperatuur noodig hebben, ofzij al of niet tegen

sterke vorst bestand zijn en of zij oen zeer vochtige dan wel een meer

droge lucht tot hun bestaan vcroischen. Zoo heeft men b. v. op dekust

van Devonshire oranjeboomcn tegen schuttingen geplant, vrucht zien

dragen, terwijl in het noordoosten van Ierland de mirtenboom even

weelderig groeit als in Portugal; nochtans kan de wijnstok op do gan-

schc westelijke kust van Europa tot aan liet midden van Frankrijk ner-

gens gekweekt worden; daarentegen werden door von humbóldt de

hecrljjkste druiven te Astrachan gezien 2
. Hongarije levert uitmuntenden

wijn, ofschoon de watertemperatuur er lager is dan hot noordelijkst

gedeelte van Schotland, waar niet liet minste ooft meer gekweekt kan

worden, ja zelfs lager dan op de Faroër-cilandcn, waar de beuk en do

eik niet eens meer kunnen gedijen.

Gedurende don korten docli warmen zomer kunnen te Tomea op

60° 24' hi.15., hoewel do gemiddelde jaarl. temperatuur 0.53° is, broei-

kasplantcn zonder bezwaar in do open lucht blijven. De warmte van den

zomer in hot lioogc noorden is namelijk aanhoudend en wordt niet zoo

veelvuldig
,

als ditbij kustenklimaat hot geval is, doorstormen verminderd.

Ho oorzaak van het verschil tusschon het klimaat der kusten en van

hot binnenland is niet ver te zoeken: aangezien, zooals wij boven reeds

gezegd hebben, de barometrische storingen steeds op de kusten aanko-

men on grootondeels hun weg langs de kusten vervolgen , zijn do weers-

toestanden voor die landstreken in hoofdzaak: Z.W. winden, regen, of

hij windstilte mist; de Britsche Eilanden geven hiervan een voorbeeld.

1 Men Ziet hieruit dat te Edinburg de zomerwarmte nog 0,29° lager
change! aan de Witte Zee!

V. Humboldt, Kosmos, vert, door beima, dl. 1, p. 339.

N.B. N.B.

Amsterdam.
.

52° 22' gem. jl. t. + 10.90° Irkutsk
. . .

.52° 17' gem.jl. t. + 0.34°

77
zomer

„
+18.80°

77
zomer

„
+16.38°

77
winter

„
+ 2.70»

77
winter

„
—17.27°

Edinburg.
. .

55° 58' gem.jl. „
+ 8.37° Barnaul

. . . .
53° 20' gem.jl. „

—
0.35°

77 zomer
„
-f 14.07°

1

77
zomer

„
+16.57°

77
winter

„
+ 3.37°

77
winter

„
—18.—0
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Daarentegen is in het binnenland, waar de invloed der stormen zich

niet of zeer weinig doet gevoelen, in den zomer de hemel bijna voort-

durend onbewolkt en heerscht genoegzaam het gansche jaar door of

zeer weinig wind öf windstilte.

In Noord-Amerika hooft men dezelfde verschillen tusschen continen-

taal en kustenklimaat, zooals uit do volgende gegevens blijkt:

De plantengroei van het binnenland der Yereenigde Staten komt in

hoofdzaak mot die van Midden-Europa overeen.

Do uitersten van warmte en koude in hot binnenland van Amerika

zijn ongeveer gelijk aan die in Azië. In Januari 1873 daalde do ther-

mometer te Breckinridge, Minnesota, tot —40° jen steeg in Juli tot

+ 30°. Te Keokuk, in Jowa, in Jan. tot —32° on in Augustus tot

+ 39°. Tc Fort Sully, in Dakota, in Jan. tot
— 37°

,
in Juni en Juli

tot +42°, in Augustus tot +41° en in September tot +37°. In De-

cember 1880 daalde do temperatuur in do staat Dakota tot —43°, in

Minnesota tot — 41° on in Montana zelfs tot —50.5°! In Jan. 1881

in Dakota tot — 48°. In Jowa tot — 40°, in Minnesota tot
— 42° en

in Febr. in Dakota tot — 36° on in Minnesota eveneens tot
— 36°.

Men ziet hieruit dat do watertemperatuur in deze gewesten overeen-

komt mot die der poolstreken.

Ton slotte zullèn wij de verandering van klimaat in Europa, die in

een tijdsverloop van twintig eeuwen heeft plaats gegrepen,beschouwen.

Niet alleen Midden-Europa, maar zelfs Frankrijk had ten tijde der

Romeinen hetzelfde klimaat als Siberië in onze dagen; allo rivieren

waren destijds eiken winter dicht, zoodat b. v. Caesar eene legerbende

over do toogovrorene Rhóne voerde. Zooals men weet vriezen thans ri-

vieren op noordelijker breedte gelegen dan do Rijn, de Seinoenz., zel-

Westkust. Binnenland.

Sitka .57° 3'gem.jl. t.+ 7.39° Cumberl. House.
.

54° gem.jl. t.+ 0.24°

(Nieuw Wales.)

1)
zomer

„
+13.50°

V
zomer

„
+19.68°

V
winter

„
+ 1.52°

T)
winter

„
—19.80°

Fort George. . 4G° 18' gem.jl.
„

+ 9.29» Fort Snelling .

44° 53' gem.jl.
„

+ 7.10°

(Minnesota.)

V
zomer

„
+ 15.47°

V
zomer

„
+ 21.81°

n
winter

„
+ 3.75°

V winter,,— 8.99°
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don geheel toe. Maar wat nog sterker voor liet Siberische klimaat dier

tijden pleit is do omstandigheid, dat zelfs ten tijde van ovidius do

Adriatische zee eiken winter bevroor, hetgeen eveneens met de Tiber

nog ten tijde van Christus het geval was. Hot klimaat in het noorden

van Italië was destijds zóó koud, dat er zelfs geene tarwe meer groeien

wilde. In het tegenwoordige Duitschland on Frankrijk zwierven beren

en elanden rond, dieren die thans in het hooge noorden leven, en was

de grond mot wouden en moerassen bedekt.

Do verklaring die sommigen aan dit verschil in klimaat willen ge-

ven
,

nl. het verdwijnen der bosschen en moerassen, het bebouwen van

don grond enz., blijkt, na do door ons boven omschreveno oorzaken

van het klimaat in den tegenwoordigen tijd, geheel onjuist te zijn,

daardoor kan eene zóó volslagene verandering niet worden teweeg ge-

bracht
,

on er moet dus een gewichtiger oorzaak der toenmaals heerschende

weersgesteldheid bestaan hebben. Dit moet een ieder volkomen duide-

lijk worden, wanneer men nagaat dat do oostkust van Amerika reeds

sedert lang moer bebouwd en van bosschen ontbloot is dan de weste-

lijke; niettemin doen zich de uitersten van warmte en koude op de

oostkust nog sterker gevoelen dan vroeger, dewijl de natuurlijke be-

schutting tegen beidendoor het uitroeien der wouden wordt weggenomen.

Eeuwen later schijnt de Siberische koude zich nog in enkele winters

te hebben doen gevoelen en alzoo do verandering slechts langzaam te

hebben plaats gegrepen, zooals uit het volgende overzicht blijkt:
In den winter van 820 op 821 werden de Rijn, de Donau en andere

Duitsche rivieren gedurende een geheele maand met vrachtwagens

bereden.

In 823 begon de winter reeds don 22sten September en duurde tot

don 1 2i(iii April 824 waarbij vele menschon en dieren doodvroren.

In 874 had men van 1 November tot het laatst van Maart875 voort-

durend sneeuw.

Na do koude winters van 912 —913 en 975—976 volgde er een in 993

waarbij er in Juli nog ijs was.

Tot de merkwaardige winters behooren nog die van 1010—1011,
1019—1020, 1034—1035, 1024—1025, 1062—1063, terwijl men van

half November 1075—Juni 1076 te voet over den Rijn ging!

Aangezien in deze lang vervlogen tijden de meteorologie nog geheel
onbekend

was, zal de juiste oorzaak dezer klimaatsverandering wol

zeer moeielijk onderzocht kunnen worden.
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Wij yermecnen echter hot volgende te moeten doen opmerken.

Zooals wij boven gezien hebben veroorzaken voortdurende landwin-

den oen continentaal-, voortdurende zeewinden daarentegen een kus-

tenklimaat. Het is alzoo duidelijk dat bij hot continentale klimaat van

vóór 2000 jaron de heersohende wind landwind moot geweest zijn, dus

N.O. of O. alzoo eene richting tegenovergesteld aan die van den tegen-

woordigen tijd.

Om N.O., O. of Z.O. wind to veroorzaken is het noodig dat ocne

depressie zich zuidelijk of zuidwestolijk van ons bevindt, do minima

van luehtdrukking moeten zich dus destijds om een voortdurendcnland-

wind te veroorzaken, van het zuidoosten naar het Noordwesten bewo-

gen hebben (juist de tegenovergestelde richting der stormen van hot

zuidelijk halfrond) in plaats van zooals tegenwoordig van Z.W. naar

N.O.; hieruit volgt dat de Golfstroom destijds eveneens de richting

Z.O.—N.W. moet gehad hebben. 1

Vooronderstellende dat zulks werkelijk het geval geweest is, zoo moeten

de stormen, destijds op do N.O. kust van Amerika zijn aangekomen

en do landen ten noorden van eene depressie gelogen volgens don kring-

loop van den wind op het noordelijk halfrond steeds de winddraaiing

N.O., O., Z.O., Z., Z.W., W., N.W. N. die ton zuiden do wind-

draaiing N., N.W., W., Z.W., Z., Z.O., O., N.O., gehad hebben;

de hcerschendo wind aldaar moot dus zeewind (O. of Z.O.) het klimaat

een kustenklimaat geweest zijn.

Er wordt beweerd dat de Noormannen als eerste ontdekkers van

het tegenwoordige onherbergzame poolland Labrador, dit “
Vinland"

(wijnland) noemden wegens do vele soorten van druiven, die aldaar

groeiden; zulks was in het jaar 1000; volgens een later onderzoek

blijkt zulks echter in het gebied der Yereenigde Staten geweest te

zijn en wel op 41° N.B. 2

Omtrent de naamsafleiding van Groenland zijn de gevoelens verdeeld.

Sommigen leiden den naam af van het groene kruid dat ten tijde der

ontdekking do borgen en dalen van dat land bedekte, andoren geven

hiervan echter eene andere uitlegging 3
.

Het klimaat van Groenland

1 D. w. z. de aequatoriaalstroom gaf een tak af naar de golf van Mexico en een

andere (de Golfstroom) naar het N.O. van Amerika (Groenland), na vooraf eerst eene

westelijke en dan eene oostclijkc buiging gemaakt te hebben.

s V. f.tzel, Grönlnnd
geogr. und statist. beschr.

p. 14. Stuttg. 1860.

3 V. etzel
,

Grönland geogr.
und statist. beschr.

p. 20 en 21.
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of Labrador ten tijde dor ontdekking kan echter niet veel verschil

met hot tegenwoordige opgeleverd hebben, aangozien zulks eerst in

de 1 Qdo eeuw plaats vond, alzoo ongeveer 1000 jaron na den tijd waar-

over hier gehandeld wordt.

Aangezien bij oene richting van Z.O. naar N.W. de barometrische

storingen op tamclijken afstand van het vasteland van Europa passeer-
den

,
kan de windkracht wel niet zeer sterk geweestzijn en komt ook dit

wpder met het klimaat van Siberië overeen, waar van September tot

Juni windstilte heerscht.

Bat do poolstrooming langs de oostkusten dor Yereenigde Staten

destijds eveneens oene andere richting zoude gehad hebben, is geen

noodzakelijk gevolg onzer onderstelling; integendeel, do golfstrooming

op do grocnlandsche kust aankomende en zijn loop tusschen Groenland

cn Ijsland vervolgende, kan de poolstroom, d. w. z. de lludsonsbaai-

strooming, zeer goed zijne tegenwoordige richting gehad hebben. Be

poolstrooming
,

thans komende van tusschen Groenlandcn I jsland
,
heeft

daarentegen eene andere richting moeten hebben en in plaats van Z.W.,
Z.O. moeten loopen on dus op de N.W. kust van Europa moeten aan-

komen
,

reden te meer voor de geweldige koude der winters in Europa.
Het klimaat der N.O. kust van Amerika, alhoewel een kustenklimaat,
zou editor daarom toch altijd nog strenger geweest moeten zijn dan

het tegenwoordige der N.W. kust van Europa.
Aangezien er nu echter, bij ocnc richting van den Golfstroom zoo-

als wij aangegevon hebben, eigenlijk geen N.O. arm bestond
,

zoo moot

de van het westen terugkeerendo stroom, (ontstaande zooals wij boven

gezegd hebben door do draaiing der aarde) op ongeveer 40 a 45° N.B.

uit den Golfstroom ontsprongen, Z.O. gcloopen zijn en dus doafrikaan-
sche strooming veel sterker geweest zijn dan thans.

Wat hot tegenwoordige curopccscho klimaat betreft, schijnt er zelfs

gedurende een paar eeuwen verandering voorgekomen te zijn; men

vindt nl. dat voor ongeveer 2 a 300 jaren Schotland wijnbouw had;
zooals wij boven reeds doden opmerken kan in het Noordelijk gedeelte
van dit land thans nauwelijks tarwe gedijen! 1

Eo richting van den Golfstroom moet dus langzamerhand van

Aangezien Schotland juist in de richting ligt der barometrische minima komende
wt den Atlantischen Oceaan, zoo heerscht hier bijna voortdurend stormweder , reden ge-
a°eg waarom aldaar bij lage zomertemperatuur bijna geen plantengroei aanwezig is.
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/. O.—N.W. in Z.W.—N.0. zijn overgegaan, zoodoende het klimaat

veranderd en liet tegenwoordige hebben doen ontstaan.

Uit het vorenstaande zou dus blijken dat de directe oorzaken van

het klimaat: de zecstroomingcn, en met hen do hoofd-windrichtingen,

evenals alles in do natuur, aan verandering onderworpen zijn, zij hot

ook dat die verandering eerst na eeuwen merkbaar wordt.

Aan do meteorologie blijft hot voorbehouden, door uitbreiding der

waarnemingsstations, die zich na verloop van tijd ongetwijfeld zoo veel

mogelijk over de ganscho aarde zullen uitstrekken, deze veranderingen

na te gaan, de kennis der oorzaken van elk klimaat te volmaken en

zoodoende den kring dor beoefening eener noodzakelijke wetenschap in

vele takken van nijverheid en industrie, uit te breiden onder alle be-

schaafde natiën dor wereld.

Vlissingen, April 1882.


