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U D LAND .
A ntarkt is smelter

Temperaturen ved den Antarktiske Haive er steget jrevnt de
seneste 50 ar, og isen omkring halveen er begyndt at smelte.
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lsdsskket land 0 lsdeekket vand •

Sidste ar breekkede
et lsbjerg pA
sterrelse med
Frederiksborg Amt
af ved Larsen Ice
Shelf pa den
Antarktiske Halve.
lsbjerget bred op i
tusindvis af nye
isbjerge, der nu
driver ud i

Britiske eksperter advarer om temperaturshift
Af Rune Bech , Lon don
Dele af An tarktis-ha lve en
ved Syd polen er begyn dt at
smelte,
Briti sk e
viden ska bsfolk
papeger i det se n este num
mer af det anerkendte tids
s krift ' Na t ur e', at fern for
skellige is-masser pA den
antarktiske hal ve er ind
skrumpet betydeligt gen
n em de sen este 50 dr . De
ad varer om, a t yderl iger e
temperaturmndringer i An
tarktis kan vil udlese en
katastrofal stigning i ver
denshavenes va nds tand.
Det se nest e t egn pll., at det
gAr den fork erte vej, er I~.sri 
velsen af en bid af det sll.
kald te Lars en -s tykk e fra
halveen sids te Ar. Et iss tyk
ke pll. ster relse med Frede
riks borg
Amt
(1.300
kvad ra t ki lom et e r ) re v sig
los og bree kkede over i tu
sindvis af nye is bjerge, sam
er begyndt at drive u d i
Weddell-h a vet i en 200 kilo

meter la ng krede.
Videns kabsmssndene D.
Va ugha n og C. Doake fra
det britiske Anturktis-insti
tut i Cambridge pll.peger, at
hvis den igangvrerende op
hedning af Antarktis fort
seetter, all. vii smeltsgrean
sen i Antarktis rykke sig
leengere sydpll. ad halvoen,
For til sidst at fA indlandsis
til at smelte med alvorlige
konsekvenser til falge. Over
de seneste 50 Ar er tempera
turen pA halveen steget 2,1
grad.
I modsretning til de ny ligt
afb reekkede ismasser , del'
allerede stak ud i vandet og
derfor ikke i sig selv hal'
betydning for vandstanden ,
vii s melt et indlandsis fl1re
til en st ign ing i ve rde n sha 
vene.
- Vi har endnu til gode at
pAvise preecis hvilke meka
nismer i den atmosfser iske
opvarmning, del' fora rsager
en sAdan katastrofal efTekt.
pll. den antarktiske halve.
Men det stAr klart, at ismus-

Ber ne ikko kan overleve pe
r iode r med opvarm ning me
re e nd nogle fA ti ar, konklu
der er de to vide nska bsfolk i
Nature.
Eksport erne er ikke sikre
pa, o m den igangvrer ende
opvarmning af Antarkt is
skyldes den oms t ri d te glo 
bale opvarmning som felge
af ¢get forurening og for 
bresnding. Eller om den
skyldes naturlige cykliske
beveegelser:
- Vi kan ikke fast slil., om
opvarm ningen skyldes glo
bal opvarm n in g ell er na t ur 
lige svin gn inger . Vi k an hel
ler ikke vide, om opva r m
ningen ViI vedblive, fastslAr
de. Me n for tsret t er :
- Derirnod kan vi pd pege,
at hvis opvarmningen fort
seetter, sl\ vil andre ismasser
vsere truede.
Eksperternes
sterste
frygt gAr pA, at en yd erligere
opvarmning vii fll. de . to is
masser Filcher Ron n e og
Ross pl\ sterr else med Spa
nien til at sm elt e og tillade

Abent hay

verdenshavene.
Wordie Ice Shelf er siden 1966skrumpet ind fra over 2000km2 til
under det halve. Siden 1979 er adskilligc brud opstaet i overfladen
poi isen, hvilket er tegn pAbegyndendedesintegration.

et k atast rofescen ario, hvor
vest-a n t arkt iske gletschere
vil glide i havet og smelte.
Det vil uundgaeligt fli alvor
lige konsekvenser for van d
standen . Oct er de rnt ti l at
ske, hvis den pavist e tempe
ratur-ee nd ring i omr Adet
fortsret t er .

Et FN-pan el for uds agde
for nylig i en prognose, at
den globale va ndst a nd vi i
vrere steget 60 m et er om
godt 100 lir , h vis de nu vee
ronde forureningsmeengder
fortssett cr. En s itua tio n , del'
ikke vii eft erla de meget t il
bage af D an rnark .

