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Inleiding
Ons profielwerkstuk gaat over tornado’s en orkanen. Belangrijk hierbij is de rol die
klimaatsverandering speelt of in ieder geval kan spelen. De hoofdvraag luidt:
Heeft klimaatsverandering effect op toename aantal tornado’s en orkanen?
We gaan onder andere bekijken wat tornado’s en orkanen (ook wel tropische
cyclonen of tyfoons genoemd) nu eigenlijk zijn. Hoe ontstaan beide
natuurverschijnselen? Waar komen ze voor? Waar het meest? Ook komen extreme
tornado’s en orkanen langs.
We beantwoorden daarnaast nog de vraag of klimaatsverandering invloed kan
hebben op het ontstaan (en dus ook het aantal) van zowel tornado’s als orkanen. Bij
klimaatsverandering wordt vaak meteen gedacht aan het broeikaseffect. Dit is zeker
een klimaatsverandering, maar er zijn er meer. Zo zijn er bijvoorbeeld terugkerende
fenomenen genaamd El Niño en La Niña. Wat deze twee inhouden komt nog aan
bod. Bij vergelijking van gegevens over de voor genoemde fenomenen en het aantal
tornado’s én orkanen bleek verbazingwekkend.
In het laatste deel van ons profielwerkstuk proberen we er achter te komen of het
aantal tornado’s en orkanen inderdaad toeneemt. Het resultaat was verontrustend.
Veel leesplezier!

Ontstaansgebieden en banen van cyclonen (of orkanen, willy-willies (bij Australië) tropische cyclonen,
tyfoons).
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Deelvraag 1: Wat zijn tornado’s en orkanen?
Wat zijn Tornado’s?
Als voorwaarde voor het ontstaan van een tornado moet de wind sterk stijgen en
moet de windrichting tussen de grond en ongeveer 2000 meter hoogte een hoek van
ongeveer 90 graden vormen.
Verder moet er een flink temperatuursverschil zijn met het aardoppervlak en
voldoende vocht aanwezig zijn bij de grond. Dit zijn ideale omstandigheden om
snelle stijgingen van de lucht te krijgen.
Vaak zit er een soort laag van warme lucht boven de vochtige laag dicht bij de grond.
Deze laag van warme lucht wordt eerst doorbroken.
Een tornado ontstaat wanneer er koude lucht
op grote hoogte toestroomt of wanneer het
onderin heel warm en vochtig wordt. Alle
energie die is opgeslagen in de warme
vochtige laag bij de grond komt dan tegelijk
vrij. De lucht stijgt met een zeer snel op.
Door dit opstijgen, ontstaat aan de grond een
klein lagedrukgebied en gaat lucht langs de
grond en juist daarboven naar de bui
toestromen. Doordat de windrichting met de
hoogte draait en toeneemt, draait de wind.
Deze toestromende lucht stijgt vervolgens op.
Daarbij wordt de rotatie steeds meer in een
kleine luchtkolom geconcentreerd.
Deze zeer krachtige rotatie vormt de tornado.
Hoe sterker dit proces wordt, des te krachtiger
de tornado is.
De supercell
De meeste en zwaarste tornado's ontstaan uitsluitend bij een speciaal soort
onweersbui. Dit is de supercell. Het is een immense buienwolk waarbij de organisatie
en de luchtcirculatie een hoge mate van perfectie hebben bereikt. Het is een bui die
optimaal gebruik maakt van de beschikbare energie van de atmosfeer. De supercell
ontstaat uitsluitend in zeer onstabiele luchtmassa's. Stapelwolken moeten zeer snel
de hoogte in kunnen schieten. De voor de supercell benodigde onstabiliteit van de
atmosfeer komt in Nederland alleen in de zomer van tijd tot tijd voor. Toch ontstaat er
ook dan nog niet meteen een supercell. Wel kan zo een situatie ook in Nederland
leiden tot zware onweersbuien. Maar een zware onweersbui is lang niet altijd een
supercell. Een supercell komt in Nederland slechts heel zelden voor. Een paar keer
per jaar, hooguit.
Kracht van een tornado
De sterkte van een tornado wordt uitgedrukt in de Fujita-schaal. Bij de sterkte van
een tornado hoort een waarde. Die waarden worden aangegeven van F-0 tot F-5.
Sinds begin 2007 is deze schaal veranderd in de Enhanced Fujita-schaal. Deze
schaal deelt tornado’s in van EF-0 tot EF-5, maar bij deze schaal wordt er goed
gekeken naar wat de tornado heeft aangericht. Hieronder een overzicht.
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Schaal

Windsnelheid (km/h)

Schade

EF-0
EF-1
EF-2
EF-3
EF-4
EF-5

104-136
137-174
175-219
220-267
268-319
> 320

licht
matig
Aanzienlijk
Zwaar
Zeer zwaar
Catastrofaal

Extreme tornado´s
De Tri-State tornado van 1925 was de meest dodelijke tornado tot nu toe in de
Verenigde Staten. Deze tornado raasde over drie staten: Missouri, Illinois en Indiana.
Op die fatale 18e maart stierven 695 mensen. Het is ook de tornado die de langste
baan heeft beschreven: 350 kilometer (zie ook de bijlage 1 over deze tornado). Er is
schade aangericht aan maar liefst 15.000 huizen en er waren 2.027 gewonden.
Deze tornado duurde niet het langst maar bracht wel de meeste schade toe.
Verschillende vormen
De slurf van een tornado is 10 tot 1500 meter breed. Deze is afhankelijk van de
kracht van de tornado. Soms komen onder een bui meerdere slurven tot
ontwikkeling. De tornado kent verschillende vormen:
- Cones, de tornado is een smalle trechter uit de wolk.
- Wedges, de tornado is een brede dikke wolkenmassa.
- Ropes, de tornado is als een touw uit een wolk
- Stovepipes, de tornado is een soort buis uit de wolk.
(bijlage 2)
Naamgeving
Tornado’s krijgen in principe geen naam. Alleen de zeer verwoestende en
langdurende tornado’s worden benoemd. Meestal krijgen ze dan de naam van de
plaats die ze verwoest hebben.
De naam ‘tornado’ zelf komt van het Spaanse tronada, dat betekent onweer of
onweersbui. Op zijn beurt komt het weer uit het Latijn voor het werkwoord
‘donderen’: tonare.
Huizen in Tornado Alley
In Amerika worden er over het algemeen veel houten huizen gebouwd. Dat is
misschien niet de beste manier, want bij een tornado is gelijk het hele huis weg.
Maar huizen van baksteen blijven meestal ook niet staan(of deels niet). Het is dan
goedkoper om weer een huis van hout te bouwen dan van baksteen. Er bestaand
wel methodes waarbij een huis van baksteen wordt gebouwd. Alleen dan op een
andere manier dan normaal gesproken wordt gedaan; de huizen blijven dan wel
staan. Die bouwmethode is alleen heel duur. Het is dus voordeliger om houten
huizen te bouwen en weer op te bouwen als het verwoest is.
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Wat zijn orkanen?
Als water warm wordt, komt er waterdamp vanaf. In tropische en subtropische
gebieden is het warm. Als daar vlakbij grote wateren liggen, zoals een zee of een
oceaan, komt daar ook damp vanaf als het warm is. Dat veroorzaakt een
Cumulonimbuswolk . Deze wolk heeft een ronde vorm en is heel wit. Als er maar
een beetje wind is, zorgt die ervoor dat de wolk ronddraait. De wolk draait makkelijk,
omdat de wolk rond is. Als er dus veel wind is draait de wolk snel rond. Hij wurmt
zich door de luchtlagen omlaag en krijgt zo een langwerpige vorm. Orkanen hoeven
niet de grond te raken, de slurf kan een paar meter boven de grond eindigen. Het
kan zijn dat de orkaan later alsnog de grond raakt, maar dat hoeft niet.
Orkanen bestaan uit verschillende lagen. Niet alle lucht in een orkaan draait. Je hebt
eerst een laag die draait en dan een laag die stijgt, enzovoort. In het oog van de
orkaan is het windstil. Maar dat betekent niet dat het daar niet gevaarlijk is. Doordat
de wind eromheen wel draait en van alles van de grond meeneemt zoals een tafel,
slingert dat wel door het oog. Vanuit het oog wordt alles bestuurd.
De doorsnee van het oog kan variëren van 3 tot wel 370 kilometer en meestal heeft
het oog een ronde vorm. Extreme orkanen kunnen een oog hebben waarvan de top
naar binnen buigt, het heeft zo wat weg van een stadion, dit effect heet dan ook het
stadium effect.
Wanneer een orkaan boven land komt verliest deze binnen korte tijd zijn
voedingsbron (oftewel zijn energiebron) van het warme vochtige zeewater en dus
zijn kracht. Bovendien is de wrijving boven land veel sterker dan boven het water.
Daardoor wordt de voedingsluchtstroom sterker afgebogen in de richting van de kern
en vult de lagedruk sneller op. De orkaan wordt zo minder actief.
Officieel komt een orkaan alleen aan land (landfall) als het oog aan land komt. Als
slechts de randen van de orkaan het land bereiken, maar het wel sterke winden zijn,
noemt men dit een direct hit.
Op het noordelijk halfrond draaien orkanen tegen de klok in, op het zuidelijk halfrond
juist met de klok mee. De draaiing heet het Coriolis effect en wordt veroorzaakt door
het draaien van de aarde.
Fujiwara effect
Een apart fenomeen is het ‘Fujiwara effect’. Als twee orkanen in de buurt van elkaar
komen, kunnen ze elkaar aantrekken. In de buurt betekent hier binnen zo’n 1450
kilometer van elkaar. Als de orkanen niet even groot zijn, heeft de grootste orkaan
de neiging om de domineren. De ogen van de twee orkanen (of tropische cyclonen,
of tyfoons) zullen een rond baan volgen rond een punt tussen de twee systemen in.
De ogen worden naar een bepaald punt naar elkaar toegetrokken en zullen
uiteindelijk samengaan. Dit komt echter erg weinig voor.
Grootte van een orkaan
De grootte van een tropische cycloon wordt bepaald door de afstand van het oog tot
de buitenste zogenaamde isobaar te meten. Het gaat dan om een ‘lijn’ die gebieden
met gelijke druk verbindt.
Als de straal kleiner dan twee lengtegraden is (222 kilometer), wordt de cycloon ‘erg
klein’ genoemd.
Een straal van twee tot drie graden (tussen de 222 en 333 kilometer) is een ‘kleine’
orkaan.
Tussen de drie en zes graden (tussen de 333 en 666 kilometer) levert een orkaan op
van ‘gemiddelde grootte’, bij een straal tussen de zes en acht (dus 666 en 888
kilometer) noemt men de orkaan ‘groot’.
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Tenslotte komen er ook nog tropische cyclonen voor die als ‘erg groot’ bestempeld
worden, van een dergelijke storm is er sprake als de straal meer dan 888 kilometer,
oftewel acht lengtegraden, bedraagt.
De schaal
De schaal waarmee kracht van orkanen wordt aangegeven wordt ook wel de Saffir –
Simpson schaal genoemd.

Saffir-Simpson schaal
Schaal

1

2

3

4

5

Centrale druk (mbar)

>980

965-979

945-964

920-944

<920

Windsnelheid (km/u)

119-154

155-178

179-210

211-250

>250

Stormvloed (m)

1-2

2-3

3-4

4-6

>6

Tijdens een orkaan
Een orkaan produceert niet alleen harde winden. Ook extreme regenval en hoge
golven komen voor tijdens een orkaan. Dit zorgt voor vaak overstromingen, niet
alleen in de kustgebieden, maar ook verder landinwaarts (tot zo’n 40 kilometer), waar
de storm veel van zijn kracht heeft verloren.
Orkaanseizoen
Het orkaanseizoen verschilt per oceaan (gebied), maar piekt wereldwijd in de late
zomer. De seizoenen staan per gebied weergegeven in onderstaande tabel.
Gebied
Atlantische Oceaan – Noord
Grote Oceaan – Noordwest
Grote Oceaan – Noordoost
Grote Oceaan – Zuidwest
Indische Oceaan – Noord
Indische Oceaan – Zuid

Begin van het seizoen
Juni
April
Mei
Oktober
April
Oktober

Einde van het seizoen
November
Januari
November
Mei
December
Mei

Naamgeving
Orkanen krijgen verschillende namen. In de Tweede Wereldoorlog kregen orkanen
namen in alfabetische volgorde. De eerste orkaan van het seizoen kreeg een naam
met de letter A, de tweede een naam met de letter B, enzovoort. De schrijver George
Stewart publiceerde het leven van hurricane Maria. Dat bracht legermeteorologen op
het idee de namen van hun vriendinnen aan orkanen te geven. De Amerikaanse
weerdienst maakte in 1953 een lijst met alfabetische namen die om de vier jaar
werden herhaald, maar sinds 1970 wordt dat niet meer gedaan. Sinds toen besloot
het National Hurricane Center in Miami om dat om de 10 jaar te doen. De directeur
koos voor de vrouwelijke tak van zijn familie.
Protesten van feministen leidden in 1979 tot een nieuwe naamgeving met
afwisselend namen van vrouwen en mannen. Tegenwoordig worden de namenvoor
periodes van zes jaar vastgesteld door de Wereld Meteorologische Organisatie
(WMO). De tropische depressies die deze stormen veroorzaken krijgen een naam uit
de alfabetische lijst (met uitzondering van de letters Q, U, X, Y en Z), zodra
windkracht 8 wordt bereikt De namen worden steeds herhaald, zodat bijvoorbeeld in
het jaar 2000 dezelfde namen worden gebruikt als in 1994. Alleen de namen van
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verwoestende orkanen worden niet hergebruikt. Wanneer de namenlijst niet
toereikend is en er na een hurricane met de letter W in dat seizoen nog meer
hurricanes volgen, wordt een reservelijst aangebroken die bestaat uit de letters van
het Griekse alfabet, Alfa, Beta enzovoort.
Tropische stormen ontstaan in gebieden met zeetemperaturen van minstens 27°C,
dat is in de periode december tot en met maart ook het geval bij Australië. Ze worden
daar geen hurricanes, maar tropische cyclonen genoemd. Ook hier krijgen de
stormen eigen namen: in het begin van deze eeuw waren dat de letters van het
Griekse Alfabet en later koos de verantwoordelijke meteoroloog in Queensland voor
namen van politici die hij niet mocht.
In landen als Korea, Thailand, Vietnam, China, Japan krijgen cyclonen namen van
goden, zoals Prapiroon (Regengod), Wukong (Apenkoning) of Dianmu (Moeder van
de Bliksem). In het verleden werden westerse vrouwennamen gebruikt. In de
Aziatische landen riep die weerstand op. Tropische cyclonen krijgen hier ook vier
cijfers: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd door twee cijfers die de volgorde
aangeven.

Orkaan en oog

Extreme orkanen
De dodelijkste orkaan ooit was de Galveston Hurricane. Er vielen maar liefst 8000
doden. Deze orkaan vond plaats in 1900 en kostte ruim 104 miljoen dollar.
De orkaan die het meeste heeft gekost door schade was Katrina. Deze orkaan bracht
81 miljard dollar (!) schade toe. De tweede die heel veel heeft gekost, was Andrew in
1992. Deze dure orkaan veroorzaakte voor ‘slechts’ 26,5 miljard aan schade.
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Deelvraag 2: Hoe kan klimaatsverandering het ontstaan van
tornado’s en orkanen beïnvloeden?
Tornado’s
Allereerst nog kort ter verduidelijking: tornado’s ontstaan op plekken waar warme en
koude lucht bijeen komen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een gebied dat berucht is
om zijn grote aantal tornado’s, genaamd ‘Tornado Alley’ in de Verenigde Staten.
Koude poollucht uit het noorden komt in dit gebied de warme lucht uit het zuiden
tegen. Op de kaart ‘Average Number of Tornadoes’ is duidelijk te zien welke staten
tot de Tornado Alley horen: de staten met rode getallen, behalve Florida.

Invloed El Niño en La Niña
Als we kijken of het ontstaan van tornado’s beïnvloed kan worden door de
klimaatsverandering, moeten we niet alleen rekening houden met de lokale
temperatuur. Mogelijk spelen de verschijnselen El Niño en La Niña ook een rol. El
Niño zorgt voor ongewoon warme temperaturen van het zeewater in het oosten van
de Grote Oceaan. Het zeewater warmt dan gemiddeld zo’n 2 tot 3,5°C op. Deze
opwarming heeft bijzonder veel effect op het klimaat, zelfs in Europa schijnen de
effecten merkbaar te zijn. Dit komt slechts eens in de 3 tot 7 jaar voor. Het
tegenovergestelde is La Niña: het zeewater wordt juist kouder, gemiddeld daalt de
temperatuur met zo’n 1 tot 3°C onder normaal (zie ook bijlage 3).
Beide verschijnselen hebben een tijdelijk effect op het klimaat in Noord- en ZuidAmerika en aan de andere kant van de Grote Oceaan in Zuid-Oost Azië en Australië.
Het zorgt voor verandering in droogte of juist toenemende regenval. Daarnaast wordt
de temperatuur beïnvloed. Zo kan La Niña zorgen voor hogere temperatuur en meer
droogte in Tornado Alley. In het uiterste noorden van Noord-Amerika daalt de
temperatuur, waardoor koude lucht die naar het zuiden stroomt in botsing komt met
de warme stroom uit het zuiden vanuit de Golf van Mexico. Dit kan het ontstaan van
tornado’s zeker beïnvloeden. Het aantal kan toenemen. Hieronder volgt een tabel
met de invloed van El Niño op het aantal tornado’s in de Verenigde Staten. Hieruit
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valt op te maken dat – met uitzondering van de jaren ’60 – in een El Niño jaar meer
tornado’s ontstaan dan in een niet-El Niño jaar.
Onder de tabel over de invloed van El Niño op tornado’s, staat een tabel over de
invloed van La Niña, eveneens op het aantal tornado’s. In bijna elk decennium
komen er in La Niña jaren meer tornado’s voor dan in niet-La Niña jaren. Ook hier
(net als bij de El Niño-tabel) vormt één decennium een uitzondering op de regel: in dit
geval de jaren ’50.
Uit beide tabellen kunnen we concluderen dat zowel El Niño als La Niña invloed uit
kunnen oefenen op het aantal tornado’s. De ontwikkeling van de laatste dertig jaar
laat zien dat er consequent meer tornado’s ontstaan in El Niño en La Niña jaren, dan
in jaren dat dit fenomeen er niet is.
Invloed van El Niño op aantal tornado’s: gemiddeld aantal tornado’s in de Verenigde
Staten per jaar.
Jaren ‘50
Jaren ‘60
Jaren ‘70
Jaren ‘80
Jaren ‘90
Aantal El
1
3
1
3
3
Niño jaren
El Niño jaar
608
672
1199
821
1677
Niet-El Niño
465
685
820
811
809
jaar
*Naar gegevens op http://jrscience.wcp.muohio.edu/studentresearch/climatechange02/tornado/website/data.html

Invloed van La Niña op aantal tornado’s: gemiddeld aantal tornado’s in de Verenigde
Staten per jaar.
Jaren ‘50
Jaren ‘60
Jaren ‘70
Jaren ‘80
Jaren ‘90
Aantal La
3
1
2
1
1
Niña jaren
La Niña jaar 369
995
1043
921
1735
Niet-La
527
646
812
802
996
Niña jaar
*Naar gegevens op http://jrscience.wcp.muohio.edu/studentresearch/climatechange02/tornado/website/data.html

Met deze gegevens hebben we aangetoond dat een (tijdelijke) klimaatsverandering
wel degelijk invloed heeft op het aantal tornado’s. Opvallend is wel dat El Niño en La
Niña jaren nooit samenvallen (zie bijlage 4 ).
Hoe groter de verschillen tussen de
noordelijke en zuidelijke luchtstroom,
hoe groter de kans dat er tornado’s
ontstaan. De verschillen zijn
bijvoorbeeld groter in de periode
december tot februari in een La Niña
jaar. De figuur ‘Cold episode
relationships december-february’ geeft
aan dat in het noorden een enorm
gebied kouder en natter dan normaal
is, in het midden-westen van de Verenigde Staten is het juist droger en warmer dan
normaal. Door deze grotere verschillen botsen de twee luchtstromen heviger met
elkaar met als resultaat veel tornado’s. Dus op deze manier beïnvloedt een klimaat
het aantal tornado’s.
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Maar de verwachte klimaatsverandering (zie figuren hieronder) laat zien dat de
temperatuur in het noorden, rond de noordpool, sterker zal stijgen dan in het zuiden,
rond de evenaar. De temperaturen (en de luchtstromen die daar vandaan komen)
zullen meer en meer in evenwicht raken en dus minder tegengesteld zijn. Op deze
manier zou men dus kunnen verwachten dat het aantal tornado’s niet zal toenemen.

De hiernaast staande figuur
uit een filmpje van NASA
laat zien dat de temperatuur
in het uiterste noorden van
Noord-Amerika met zo’n 1
tot twee graden Celsius is
toegenomen (tot en met
2006). Daaronder staat de
verwachte stijging voor de
toekomst. Die zal nog meer
toenemen dan nu al is
gebeurd.
Helaas zijn er ook hele andere
verwachtingen. In de
afgelopen jaren zijn er steeds
meer verwoestende stormen.
Het tornadoseizoen van 2003
brak (op dat moment) alle
records. Dat kwam doordat er
in de lagere delen van de
atmosfeer (de troposfeer en
stratosfeer) veel meer warmte
bevatten dan in het verleden.
Dat betekent dat wanneer de
stratosfeer warme lucht
omhoog duwt, de energie veel
heftiger vrijkomt. Daardoor
stroomt er heel snel warme
lucht omhoog en koude lucht omlaag. Die beweging (circulatie) zorgt vormt de
stormen die we nu zien.
We kunnen dus concluderen dat er in de toekomst – naar verwachting – meer en
heftigere tornado’s kunnen ontstaan. Niet alleen emotionele en materiële schade kan
toenemen, maar mogelijk ook het aantal (dodelijke) slachtoffers.
Orkanen
De algemene verwachtingen voor orkanen zijn nog verontrustender dan die voor
tornado’s. Omdat orkanen een warme zee of oceaan nodig hebben om te ontstaan,
lijkt het erg logisch dat door de wereldwijde klimaatsverandering het aantal orkanen
toe zal nemen. Met de klimaatsverandering warmt het zeewater immers ook op.
Het is niet alleen het warme zeewater dat nodig is voor het ontstaan van een orkaan,
vochtige lucht is ook nog een onmisbaar element. Door het broeikaseffect warmt het
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water op en verdampt er dus ook meer water: de lucht wordt vochtiger. Sinds 1988 is
de verdamping wereldwijd met zo’n 2% toegenomen. Het broeikaseffect zorgt dus
uitstekend voor het begin van een orkaan en ze zullen dan ook vaker kunnen
ontstaan.
Door hogere temperatuur van het zeewater nemen orkanen in kracht toe. En het is
niet alleen de kracht die toeneemt, de duur van een orkaan is ook langer en orkanen
kunnen hogere windsnelheden produceren. De duur en windsnelheden zijn beide
met maar liefst 50% toegenomen in de afgelopen 50 jaar.
De schade door orkanen (die aan land komen) zal dus aanzienlijk toenemen. Op
open zee worden ze door de hoge watertemperatuur erg krachtig en zullen dus op
volle kracht het land raken. Kustgebieden in de Verenigde Staten, maar eigenlijk
overal ter wereld, worden steeds dichtbevolkter en dus zal op deze manier de schade
ook nog eens toenemen.
Het zal ook langer duren voor een orkaan zijn kracht verliest (zowel boven land als
boven een oceaan), simpelweg omdat de orkaan al erg sterk was.
Het totale aantal orkanen neemt toe,
evenals het aantal sterke orkanen en
dan met name orkanen van de
hoogste categorie: categorie 5. De
hiernaast staande figuur (‘Most
Severe Hurricane Category’) geeft
dat aan. Ondanks deze cijfers zijn er
toch nog
wetenschappers/onderzoekers die
menen dat het aantal orkanen juist
afneemt, ondanks de invloed van het
broeikaseffect op het zeewater. Zij
houden er de volgende theorie op
na:
Voor het ontstaan van een orkaan is
warmte nodig: de waterdamp van de
warme oceaan. De warme damp
stijgt op en koelt af. Het condenseert
en valt als regen terug naar de
aarde. Daarbij komt de warmte vrij
die de orkaan nodig heeft om zich te vormen. Hoe hoger de damp stijgt, hoe meer
warmte er vrij komt en hoe intenser de storm wordt die volgt. Over de hele wereld is
de temperatuur van het zeewater gestegen, met slechts zo’n halve graad Celsius
sinds 1970. Uit nader onderzoek leek het overigens zeer waarschijnlijk dat de stijging
komt door het broeikaseffect. Door het iets warmere water ontstaat er snel meer
damp, waardoor de orkanen heviger worden.
De orkaan neemt de warmte vanuit het gebied waar hij ontstaat (rond de evenaar)
mee naar het noorden en laat de warmte daar achter door regen. Het wateroppervlak
koelt daardoor af rond de evenaar. Als het water af is gekoeld, zijn de
omstandigheden niet meer zo gunstig voor een nieuwe orkaan om zich te vormen.
Het water is immers koeler, er is dus minder waterdamp. Er zal zich dus niet zo snel
een nieuwe orkaan voordoen. Wetenschappers wisten ook al langer dat als een
orkaan het pad volgt van een vorige orkaan, de nieuwste orkaan niet snel sterker zal
worden.
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Hoewel de theorie aannemelijk lijkt, komt het niet overeen met de cijfers. De andere
theorie komt op hetzelfde neer als het eerste deel van de hiervoor genoemde theorie,
behalve dus het laatste deel. Het water koelt wel af, maar dat hindert een volgende
orkaan niet om zich te vormen. Immers: buiten het pad van hurricane 1 koelt het
zeewater niet af en kan zich dus prima een hurricane 2 vormen. In de zogenaamde
Hurricane Track Chart van het drukke orkaanjaar 2005 (zie bijlage 5) is ook te zien dat
de meeste orkanen niet in de baan van een eerdere orkaan ontstaan.
Overigens is het niet alleen het broeikaseffect dat het ontstaan van orkanen kan
beïnvloeden. We hebben al eerder gezien dat El Niño en La Niña invloed hebben op
het aantal tornado’s, bij orkanen is dit ook zeer goed mogelijk.
Invloed El Niño en La Niña
El Niño zorgt voor meer orkanen in het oosten van de Grote Oceaan en minder in de
Atlantische Oceaan. La Niña zorgt juist voor minder orkanen in het oosten van de
Grote Oceaan en meer in de Atlantische Oceaan.
Een belangrijk begrip voor het verklaren hiervoor is ‘wind shear’, oftewel snelle
veranderingen van de wind in hoogte of richting. In het Nederlands ook wel
windschering genoemd. Hoge windschering betekent weinig verandering.
Om te ontstaan hebben orkanen een redelijk stabiele wind in de atmosfeer nodig,
oftewel weinig windschering. Vooral als de verticale windschering te hoog is, kunnen
orkanen zich niet vormen.
El Niño zorgt voor een westenwind in de hogere delen van de atmosfeer en
oostenwind in de lagere delen in het oostelijke deel van de tropische Grote Oceaan
en de tropische Atlantische Oceaan (dus rond de evenaar). In het oostelijke deel van
de Grote Oceaan zijn die winden het tegenovergestelde van de normale richting en
zorgt voor een lage verticale windschering. Zo is de oostelijke Grote Oceaan dus
meestal actiever tijdens een El Niño jaar. Een lage (verticale) windschering is immers
gunstig voor het ontstaan van orkanen.
In een groot gebied in de tropische Atlantische Oceaan neemt de verticale
windschering juist toe, meestal is de windschering daar veel te hoog voor orkanen
om zich te vormen. Zo ontstaan er in dat gebied dus minder orkanen. Bij El Niño stijgt
de temperatuur van het zeewater ook nog eens licht (2 tot 3,5°C) in vergelijking met
normaal, waardoor orkanen ook eerder kunnen ontstaan (zie ook bijlage 3).
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La Niña produceert het tegenovergestelde van El Niño: oostenwind in de hogere
delen van de atmosfeer en westenwind in de lagere delen, maar wel in hetzelfde
gebied. Omdat dit de normale windrichtingen zijn in de oostelijke Grote Oceaan, is
daar een hoge windschering. In dat gebied is het orkaanseizoen dan ook niet erg
actief. In de tropische Atlantische Oceaan ontstaan meer orkanen omdat de
(verticale) windschering daar juist laag is.
Daarnaast speelt ook een rol
dat de temperatuur van het
zeewater bij het La Niña
verschijnsel in het oostelijke
deel van de Grote Oceaan licht
daalt (1 tot 3°C) ten opzichte
van de normale situatie. Dit is
ook niet gunstig voor het
ontstaan van orkanen (zie ook
bijlage 3).
Daar komt bij dat de gebieden
waar het effect van El Niño en
La Niña het duidelijkst merkbaar is, precies in de gebieden is waar de meeste
orkanen ontstaan, zoals bovenstaande figuur laat zien (de grijze gebieden), normaal
gesproken is de zeetemperatuur daar 24°C of hoger. De pijlen geven algemene
koersen aan van de ontstane orkanen.
Hieruit kunnen we concluderen dat klimaatsveranderingen wel degelijk invloed
kunnen hebben op het aantal orkanen en tornado’s. El Niño en La Niña zijn
voorbeelden van tijdelijke klimaatsveranderingen die reeds invloed hebben op het
ontstaan van tornado’s en orkanen. Het broeikaseffect (niet zo’n tijdelijke
klimaatsverandering) lijkt ook zeker invloed te kunnen hebben op het ontstaan van
orkanen.
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Deelvraag 3: Worden tornado’s en orkanen wel steeds
krachtiger en komen ze wel vaker voor?
Tornado’s
Met de deelvraag hiervoor hebben we aangetoond dat klimaatsverandering wel
degelijk invloed heeft op het aantal tornado’s. Echter, of het belangrijke
broeikaseffect ook invloed zal hebben op tornado’s is onzeker.
Er zijn twee hoofdredenen waarom
wetenschappers niet zeker kunnen
bepalen of het aantal tornado’s zal
toenemen, net als de kracht. De
eerste is de onzekerheid van trends
door verbeterde detectie en
verslaggeving van tornado’s. Met
name de verbeterde detectie van
tornado’s kan leiden tot een groter
aantal, klimaat hoeft hierbij dus geen
rol te spelen. Niet alleen door
verbeterde techniek (bijvoorbeeld de
Het aantal tornado’s sinds 1950, zie ook de bijlage 6 Doppler radar) spot men vaker
tornado’s, ook de bevolkingsgroei
speelt mee. Tornado’s komen nu simpelweg vaker op het pad van mensen.
De tweede reden is dat er twee grote veranderingen in de atmosfeer plaats zullen
vinden door het broeikaseffect. Eén effect is dat er meer energie (warmte) in de
atmosfeer zit, wat kan zorgen voor een groter aantal tornado’s. Echter, een tweede
effect is minder windschering (zie deelvraag 2), wat weer zorgt voor minder kans op
het ontstaan van tornado’s.
Deze twee redenen iets meer uitgewerkt komen neer op het volgende.
Om te vormen hebben tornado’s energie nodig en in een wereld die opgewarmd
wordt door het (wereldwijde) broeikaseffect, bevat dus meer energie. Bij hogere
temperaturen kan de atmosfeer ook meer vocht vasthouden: ook een belangrijk
element voor het ontstaan van een tornado. Hoe meer energie en vocht in de lucht,
hoe groter de kans op een tornado.
De windschering komt vaak voor bij grote verschillen in temperatuur, maar omdat
door het broeikaseffect de verschillen kleiner worden, zal de windschering af nemen.
Het kan dus eigenlijk twee kanten op.
Orkanen
We hebben reeds in bij de vorige deelvraag gezien dat er wel degelijk meer orkanen
kunnen ontstaan door klimaatsverandering, bijvoorbeeld door verschijnselen als
El Niño of La Niña. Door de verwachte temperatuursstijging van het zeewater zullen
orkanen krachtiger worden en hun duur zal toenemen. Uit een onderzoek van NASA
blijkt onder andere dat de temperatuur van het land meer zal stijgen dan van het
zeewater, door die warmte kan het langer duren voor een orkaan zijn kracht verliest
boven land. Maar dat zijn slechts toekomstverwachtingen. Wat zeker is, is het
verleden: we kunnen orkanen met elkaar vergelijken en bekijken of er een verband is
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tussen het broeikaseffect en het aantal orkanen, de kracht en duur ervan. Overigens
is de waarneming van orkanen in de loop der jaren enorm verbeterd. Het is dus
moeilijk om bijvoorbeeld het aantal orkanen dit jaar te vergelijken met honderd jaar
geleden, evenals bij tornado’s. Een orkaan die niet aan land is gekomen zal rond
1900 niet zo correct (of zelfs helemaal niet) geregistreerd zijn, terwijl dat nu wel het
geval is. Daarom kunnen we eigenlijk een slechts korte trend weergeven, van
maximaal zo’n 40 tot 50 jaar.
De grafiek “Total Global Number of Storms” laat het aantal orkanen, tropische
stormen en cyclonen wereldwijd zien, vanaf het jaar
1970. De aantallen zijn dus relatief recent. Er is geen
hele duidelijke trend te zien, maar toch valt op dat
vanaf 1985 de aantallen steeds vaker hoog zijn dan
in die periode ervoor. De donkerzwarte lijn geeft
overigens de trend aan. Het aantal neemt niet
constant toe, vanaf 2000 is er een lichte daling te
zien, echter: 2005 was een erg heftig seizoen, als we
die lijn door zouden trekken krijgen we weer een
stevige stijging en ligt het aantal weer boven dat van
1970. Van een stijging is dus wel degelijk sprake.
Onderstaande tabel geeft dit nog duidelijker weer.
Het gaat hier om de heftigste stormen van categorie
4 en 5. Er is gekozen voor een periode van 15 jaar,
waarin duidelijk te is dat het aantal in 1990-2004
behoorlijk toegenomen is ten opzichte van 19751989.

Grote Oceaan – Oost
Grote Oceaan – West
Atlantische Oceaan –
Noord
Atlantische Oceaan –
Zuid
Indische Oceaan –
Noord
Indische Oceaan –
Zuid

1975-1989
Aantal
36
85
16

1990-2004
Aantal
49
116
25

Toename in %
36
37
56

10

22

120

1

7

600

23

50

117

Overal in de wereld is het aantal extreme
orkanen sterk gestegen. De laagste stijgingen
zijn te zien in de Grote Oceaan. Opvallend is de
stijging in de Indische Oceaan, samen bijna
138%. De toename kan een gevolg zijn van het
broeikaseffect, zoals we al aantoonden bij de
vorige deelvraag.
Zetten we de klimaatsverandering en de kracht
van orkanen tegen elkaar uit, dan krijgen we de
grafiek ‘Water Temperature and Storm
Strength’, oftewel zeewatertemperatuur en
kracht van de storm. SST staat hier voor sea
surface temperature,
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oftewel de oppervlakte temperatuur van de zee. PDI is hier potential damage
intensity, potentiële hevigheid van de schade. De conclusie die we hieruit kunnen
trekken is simpel: hoe warmer het water, hoe heviger de storm die gevormd wordt.
De onderstaande figuur laat de gecombineerde land- en zeewatertemperatuur zien
(in °C) van 1861 tot 1998, relatief aan de gemiddelde temperatuur tussen 1961 en
1990 (die was dus 15,08°C). Sinds eind 19e eeuw is de temperatuur met zo’n 0,3 tot
0,6°C gestegen en met zo’n 0,2 tot 0,3°C in de laatste 40 jaar. De gegevens uit deze
laatste periode is ook het meest betrouwbaar. De laatste jaren zijn het warmst sinds
1860. Zowel het zeewater als het land worden warmer.

Dit geeft het verband aan tussen het aantal orkanen, hun kracht en de temperatuur.
Overal in de wereld is het aantal orkanen gestegen, dit is voornamelijk door het
broeikaseffect veroorzaakt. Aangezien de temperatuur in de toekomst nog verder zal
stijgen (zo zijn de verwachtingen immers), zal het aantal orkanen én hun kracht zeer
waarschijnlijk toenemen.

www.examen-cd.nl

- 17 -

www.havovwo.nl

Profielwerkstuk

Tornado's en Orkanen

© havovwo.nl

Conclusie:
Heeft klimaatsverandering effect op toename van het aantal
tornado’s en orkanen?
Tornado’s
Klimaatsverandering heeft effect op het aantal tornado’s. Bijvoorbeeld bij de
verschijnselen als La Niña en El Niño. Zo zijn er in de La Niña jaren meer tornado’s.
Hoe groter de verschillen tussen de noordelijke en zuidelijke luchtstroom, hoe groter
de kans dat er tornado’s ontstaan. De verschillen zijn bijvoorbeeld groter in de
periode december tot februari in een La Niña jaar. Het aantal tornado’s zal niet alleen
toenemen, maar ook heftiger worden. Er zal meer schade zijn en er zullen meer
doden vallen. Wetenschappers weten niet zeker of het broeikaseffect echt iets heeft
te maken met de toename van het aantal tornado’s. Het kan ook zo zijn dat het lijkt
dan het aantal tornado’s toeneemt. Dat komt door de verbeterde detectie en
verslaggeving van tornado’s. Tornado’s lijken dan vaker voor te komen door de
verbeterde techniek en door de bevolkingsgroei. Meer energie in de atmosfeer kan
ervoor zorgen dat het aantal tornado’s toeneemt, maar windschering zorgt juist voor
een vermindering van het aantal tornado’s.
Orkanen
Door het broeikaseffect warmt het water op en verdampt er dus ook meer water: de
lucht wordt vochtiger. Het broeikaseffect zorgt er op deze manier voor dat een orkaan
kan ontstaan. Ze zullen hierdoor ook vaker kunnen ontstaan. De kracht, de duur en
de windsnelheid van orkanen neemt toe door het warmer worden van het zeewater.
De schade van orkanen zal net als bij de tornado’s toenemen. Vooral kustgebieden
in de VS leiden hieronder. El Niño zorgt voor het ontstaan van meer orkanen in het
oosten van de Grote Oceaan en minder in de Atlantische Oceaan (met name rond de
evenaar) en La Niña voor minder orkanen in het oosten van de Grote Oceaan en
meer in de Atlantische Oceaan. De waarneming van orkanen is enorm verbeterd.
Daardoor zijn de aantallen niet goed te vergelijken met vroeger. Het is niet 100%
zeker te bepalen of er nu meer orkanen zijn dan een eeuw geleden, omdat ze toen
de orkanen nog niet zo goed konden waarnemen.
Men weet dus niet zeker of het aantal tornado’s in de toekomst zal toenemen, maar
van orkanen is het vrij zeker dat het aantal zal toenemen. Wereldwijd zal de
temperatuur door het broeikaseffect stijgen, daarom is het zeer waarschijnlijk dat het
aantal orkanen in de toekomst ook stijgen.
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Interview Reinier van den Berg
Als eigen onderzoek bij ons profielwerkstuk hebben we gekozen voor een interview.
Aangezien Reinier van den Berg (onder andere bekend van het weerbericht op RTL)
een gepassioneerde tornado-liefhebber is, besloten we hem te benaderen. Al jaren
maakt Van den Berg regelmatig reizen naar de Verenigde Staten en dan (natuurlijk)
met name naar Tornado Alley. Al fotograferend en filmend legt hij met reisgenoten de
gevaarlijke tornado’s vast. Al meerdere malen kwam hij erg dichtbij de verraderlijke
twisters. In andere interviews en ook in filmpjes klinkt duidelijk zijn passie voor dit
verwoestende verschijnsel door. Hij wilde dan ook met alle plezier aan ons interview
via de mail meewerken.
Hieronder volgt het resultaat van het interview met een enthousiaste tornadojager.

Reinier van den Berg

1. Hoe bent u zo gefascineerd geraakt door tornado’s, en wat vindt u er zo speciaal
aan?
“Weer heeft altijd mijn grote belangstelling gehad, waardoor het na mijn studie ook
mijn beroep is geworden.
In de VS is het weer extremer. Dat uit zich o.a. door de veelvuldig voorkomende
tornado's, het verschijnsel op aarde dat veruit de hoogste windsnelheden kan
produceren. Het zien van een tornado is voor een ieder maar zeker voor een
meteoroloog een onvergetelijke ervaring.”
2. Hoe weet u wanneer het de moeite waard is om naar de VS af te reizen om op
tornado’s te jagen? Houdt u dat zelf het hele seizoen in de gaten of wordt u hierover
getipt?
“Statistisch komen de meeste tornado's voor in de maanden april, mei en juni. Dus
wij boeken ergens in die periode, meestal in mei, een 2-3 weekse reis naar de
Midwest. En dan maar hopen dat er inderdaad veel interessante situaties zijn.”
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3. Heeft u, op één van uw reizen, wel eens meerdere tornado’s gezien in korte tijd, of
zelfs tegelijkertijd?
“In het jaar 2000 hebben we er op 1 avond in een tijdsbestek van anderhalf uur maar
liefst 7 gezien, waarvan maximaal 2 tegelijkertijd.”
4. Waarom is de baan van een tornado zo onvoorspelbaar?
“Dat valt wel mee. Je weet waar de onweersbui (van het type supercel) die de
tornado produceert, naar toe beweegt, dus weet je ook van te voren wel zo ongeveer
waar de tornado, als die tenminste is gevormd, naar toe beweegt. Wat wel
onvoorspelbaar is, is of er bij een bepaalde supercell überhaupt wel een tornado zal
ontstaan.”
5. Weet u waarom men in Tornado Alley nog altijd houten huizen bouwt, terwijl er ook
technieken zijn om huizen ‘tornado resistant’ te maken?
“Veel huizen zijn er wel degelijk van steen, maar ook een goed gebouwd stenen huis
overleeft een tornado niet. Dus wat dat betreft kun je eigenlijk net zo goed een
houten huis bouwen; het is goedkoper om het weer op te bouwen. En een Amerikaan
in Tornado Alley weet, dat hij een kans maakt om gemiddeld een maal in zijn leven
een tornado van zeer nabij of over zijn huis te zien gaan. Daar leert men mee leven
daar. Zo gaat men er mee om. Schuilkelders zijn er om mensen te redden, maar
huizen zijn moeilijk tornadoproof te maken tegen acceptabele kosten.”
6. In ons profielwerkstuk is klimaatsverandering (bijv. broeikaseffect) erg belangrijk.
Wat is uw kijk op het verband tussen (het aantal) tornado’s en klimaatsverandering?
“Tornado's zouden mogelijkerwijs vaker kunnen voorkomen op aarde in een warmer
klimaat. In de VS zijn er voorzichtige aanwijzingen dat het aantal tornado's er
inderdaad toeneemt. Keiharde zekerheid is er (gelukkig) niet.”
7. Zou u nog iets kwijt willen wat nog niet in de vragen aan bod is gekomen?
“Terecht dat jullie een belangrijke plek inruimen voor klimaatverandering. Dat is hot,
en terecht, want het probleem is inderdaad zeer serieus en helaas ook moeilijk
oplosbaar. Dat levert overigens ook uitdagingen op voor de mensheid.”
N.B. Er is voor ons nog onduidelijkheid over de namen van tornado’s. Krijgen ze wel
of geen namen? Zo ja, waar is dat op gebaseerd?
“Tornado's krijgen geen namen, hurricanes wel. Denk aan Katrina, in augustus 2005,
die New Orleans ondermeer verwoestte.
De namen van orkanen liggen jaren van te voren vast, opgesteld door de WMO
[World Meteorological Organization].”
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Bronnen
http://www.nhc.noaa.gov/pastdec.shtml;
http://jrscience.wcp.muohio.edu/studentresearch/climatechange02/tornado/website/tornado.ht
ml;
http://www.terradaily.com/reports/Global_warming_will_bring_stronger_storms_tornadoes_s
tudy_999.html;
http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/main/index.html;
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/moist_convection.html;
http://www.tornadoproject.com/;
http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/cag3/cag3.html;
http://jrscience.wcp.muohio.edu/studentresearch/climatechange02/tornado/website/intro.html;
http://www.sciencenews.org/articles/20050917/bob8.asp;
http://video.nationalgeographic.com/video/player/environment/global-warmingenvironment/way-forward-climate.html;
http://www.metoffice.gov.uk/education/links.html;
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/309/5742/1844;
http://cjonline.com/stories/031106/06s_tornadoes.shtml;
http://www.spc.noaa.gov/climo/torn/monthlytornstats.html;
http://www.globalwarmingawarenessblog.com/does-globalwarming-increase-the-power-ofhurricanes-with-video.html ;
http://maps.grida.no/go/graphic/increases-in-temperature-2001-2005 ;
http://maps.grida.no/go/graphic/trends_in_global_temperatures ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tri-State_Tornado_trackmap_%28PAH%29.jpg;
http://www.paramuspost.com/article.php/20070628203815417;
http://www.knmi.nl/VinkCMS/explained_subject_detail.jsp?id=2793;
http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=328;
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jr018/hoe%20ontstaat%20een%20orkaan.htm;
http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=318;
http://www.phys.uu.nl/~scu/weer/orkaan_nl.html ;
http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=317 ;
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jr018/;
http://www.crh.noaa.gov/pah/1925/tt_body.php.
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bijlage 1

Tornado-pad van de meest dodelijk tornado ooit in de
Verenigde Staten: Tri-State.
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bijlage 2

Cone

Wedge
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Rope

Stovepipe
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bijlage 3
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Bijlage 4

El Niño en La Niña jaren.
El Nino
1958
1964
1966
1969
1973
1983
1987
1988
1992
1995
1998

La Nina
1951
1952
1956
1965
1971
1974
1989

Aantal tornado’s in El Niño jaren en totaal aantal tornado’s in de VS.
Jaren
1958
1964
1966
1969
1973
1983
1987
1988
1992
1995
1998

Verenigde Staten
608
760
606
650
1199
995
695
773
1404
1479
2149

Jaren
‘50
‘60
‘70
‘80
‘90

Verenigde Staten
4188
4797
7380
5678
5664

Aantal tornado’s in La Niña jaren en totaal aantal tornado’s in de VS.
Jaar
1950
1952
1956
1965
1971
1974
1985
1997

Verenigde Staten
269
272
567
995
963
1123
921
1735

Jaren
1950's
1960's
1970's
1980's
1990's

Verenigde Staten
3688
5818
6493
7220
8961

Alle cijfers komen van
http://jrscience.wcp.muohio.edu/studentresearch/climatechange02/tornado/website/data.html.
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Het aantal gerapporteerde tornado’s is flink toegenomen, dit kan door betere detectie komen en ook door bevolkingsgroei.

bijlage 6

Profielwerkstuk

Tornado's en Orkanen

© havovwo.nl

- 28 -

www.havovwo.nl

