Het weer gedraagt zich vreemd op het noordelijk halfrond (video)
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We zijn nu november en de meeste bomen hebben nog steeds een bladerdak, terwijl
automobilisten in centraal Frankrijk stranden in de sneeuw.
Het weer op het noordelijk halfrond gedraagt zich vreemd met de koudste Halloween in 100
jaar voor de Britten en sneeuw in Marokko.

Het is vandaag de eerste dag van november en alhoewel er wel wat blaadjes op de grond
liggen, zijn de bomen nog overwegend groen.
Het volgende schijnt de normale situatie te zijn:
Vanaf begin oktober neemt de bladval toe in ons land om eind oktober op zijn hoogtepunt te
zijn. Daarna houden we de eerste weken van november last van veel bladval. Pas na half
november is de grootste intensiteit er uit. Met de bladvalindicator kunnen schommelingen in de
bladvalintensiteit van dag tot dag worden weergegeven.
Er is op dit moment echter geen sprake van een hoogtepunt in bladval. De laatste jaren lijkt het
alsof de seizoenen met ongeveer een maand naar achter zijn opgeschoven. De zomer en de
nazomer duren langer dan normaal en in het voorjaar duurt het ook langer voordat de lente
begint.
Zoals wij al heel vaak schreven, gaan we naar een periode van zonneminima, wat weinig
activiteit op de zon betekent, met als gevolg aanzienlijk koudere temperaturen op aarde.
En zo kan dat het van een mooie nazomer, zomaar ineens winter wordt. In Engeland spreekt
men van de koudste Halloween in 100 jaar en in de volgende korte video zie je de eerste
sneeuwval in County Durham.

Ook een normaal vrij gematigd land voor wat temperatuur betreft, Ierland, had te maken met
sneeuw. De volgende foto is genomen in Lugnaquilla in County Wicklow waar ook sprake was
van temperaturen tot 5 graden onder nul.
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