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1. De CO2 concentratie neemt toe

3. Broeikasgassen houden
warmtestraling vast

De conclusie dat de mens bijdraagt aan de
opwarming volgt logisch uit de voorgaande
punten.

De huidige CO2 concentratie is hoger dan in de
afgelopen paar miljoen jaar is voorgekomen, en
stijgt ongekend snel .
We weten ongeveer wat de concentratie lang
geleden was aan de hand van bijv. ingesloten
luchtbelletjes in het ijs van Antarctica.

Al sinds de 19de eeuw weten we dat sommige
gassen, zoals CO2, warmtestraling absorberen.
Als een soort ‘deken’ beperken broeikasgassen
daardoor het warmteverlies van een planeet.
Zonder broeikaseffect zou het aardoppervlak
zo’n 33°C kouder zijn: een levenloze ijsplaneet.

2. CO2 toename wordt veroorzaakt
door menselijke activiteit

4. De aarde warmt op

Het verbranden van fossiele brandstoffen (olie,
gas, steenkool) is de belangrijkste oorzaak van
de stijging in CO2 concentratie.

Het aardoppervlak is nu ongeveer 1°C warmer
dan toen systematische metingen begonnen
eind 19de eeuw.

Dit weten we omdat de koolstof uit fossiele
brandstoffen
een
specifieke
isotopen‘vingerafdruk’ achterlaat in de atmosfeer.

Dat lijkt weinig, maar bedenk dat tijdens de
laatste ijstijd het aardoppervlak ‘slechts’ een
graad of 5 kouder was dan nu.

We stoten zelfs meer CO2 uit dan er in de
atmosfeer bijkomt. De rest wordt opgenomen
door oceanen (die daardoor verzuren) en door
extra bomen- en plantengroei.

In tegenstelling tot veel berichtgeving de
afgelopen jaren gaat de opwarming gestaag
verder, maar vanwege natuurlijke variatie
natuurlijk met ‘ups’ en ‘downs’.

“What’s the use of having developed a science well enough to make predictions if,
in the end, all we’re willing to do is stand around and wait for them to come true?”
F. Sherwood Rowland, referring to ozone depletion
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5. Opwarming is grotendeels door
menselijk handelen veroorzaakt

@Bverheggen (Engels)

Dit
wordt
tevens
bevestigd
door
klimaatmodellen, specifieke ‘vingerafdrukken’
van het versterkte broeikaseffect, en kennis van
klimaatveranderingen in het verre verleden,
waarbij CO2 vaak een sleutelrol vervulde.
Natuurlijke factoren hebben een alibi.
Zo is de zonne-intensiteit al sinds de jaren ’50
van de vorige eeuw min of meer constant.
Andere natuurlijke factoren zijn veel te langzaam
om de snelle opwarming te kunnen verklaren.

6. De risico’s zijn groot

Klimaatverandering kan vele en verstrekkende
gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de
zeespiegel, waterhuishouding, biodiversiteit,
gezondheid, voedselvoorziening, extreem weer,
etc.
Als we de emissies niet fors terugdringen kan
het over een paar honderd jaar zo’n 5 graden
warmer zijn, wat het aangezicht van de planeet
compleet zou veranderen.

7. We kunnen er iets tegen doen!
Het is technisch mogelijk om nagenoeg CO2vrije energie te produceren.
Een energietransitie is van wezenlijk belang om
klimaatontwrichting te beperken. Het tempo
waarin we die transitie inzetten beïnvloedt de
mate van opwarming waarmee de aarde voor
vele duizenden jaren te kampen zal hebben.
It’s our choice.

