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Det Antarktiske kontinent er dekket av en gigantisk isbre som er opp til 4 km tykk.
Mere enn 70% av verdens ferskvannsreserver ligger lagret her. Hvis all isen i
Antarktis smelter vil havnivået over 70m. Massebalansen av den Antarktiske isbreen
ved en global oppvarming er av spesiell interesse. Foreløpige beregninger antyder at
nedbøren i form av snø vil øke ved en temperaturstigning over Antarktis. Isen forlater
Antarktis ved kalving av isfjell og smelting som begge er av samme størrelsesorden.
Det er derfor viktig å overvake disse to størrelsene.

Hvor foregår smeltingen? Det viser seg at isbreene flyter utover havet i flere
hundre km lengde. Fig. 1 viser hvordan isbreen flyter ut i Weddelhavet, i Atlantisk
sektor. Arealet av denne flytende isbreen tilsvarer hele Nordsjøen. Ved grunnlinja er
istykkelsen typisk 2000m tykk, mens den tynnes og er omtrent 300m tykk ytterst.
Ytterkanten sees som en ca. 30m høy loddrett vegg der siste isfjell har brukket av, og
blir kaldt isbarrieren. Når sjøvann flyter inn under isen og kommer i kontakt med
denne på store dyp hvor smeltepunktemperaturen kan være så lav som -2.5°C vil en
voldsom smelting finne sted. Dette er vist skjematisk i Fig.2.

Norske forskere har vært pionftrer i denne forskningen. Allerede ved Norvegia
ekspedisjonen i 1928 ble det konstatert at smelting foregår på store dyp under isen og
produserer underkjølt vann, dvs vann kaldere enn ca -1.9°C som tilsvarer
frysepunktemperaturen ved overflaten. På de norske ekspedisjonene på 70 tallet ble
det påvist at dette underkjølte vannet strømmer ut over terskelen av Filchner renna i
store mengder (se Fig. 1). Pga sin lave temperatur er dette vannet mere kompressibelt,
slik at når det begynner å gå ned kontinentalsokkelen, vil det aksellere å komme opp i
hastigheter på mer enn lm/s. Dette er de største bunnhastighetene som er målt på
store dyp i verdenshavene. På profilene av temperatur og salt vil denne
bunnstrømmen manifestere seg i en svært lav temperatur og relativt fersk vann. På ca
2000m dyp blandes den kraftige strømmen opp med omkringliggende vannmasser,
hastighetene avtar, men volumtransporten øker med en faktor på ca.5, som tilsvarer en
vannføring på 25 ganger Amazonas. Dette er nok til å forklare opprinnelsen av vann
som ligger på bunn av alle verdensdhavene syd for ekvator. Dette er derfor et viktig
område for ventileringen av verdenshavene, og er kaldt en av oseanenes lunger.

Det er vanskelig å si om smeltingen under den flytende isbreen i Antarkis øker
eller minker i forbindelse med den globale oppvarmingen vi er inne i. Dette fordi vi
har svært få direkte malinger under isen. Tidligere i år (1999) lyktes det en
engelsk/norsk ekspedisjon i Antarktis å bore hull igjennom ca. 1000 meter tykk is, og
foreta malinger i vannet under. Instrumentene som brukes til dette er utviklet ved
Christian Michelsen Research i Bergen. Dataene tikker nå inn over satelitt, og har
allerede gitt oss ny innsikt i sirkulasjon og smelting under isen.

Foreløpige teorier antyder at smeltingen under isen vil avta ved en eventuell
global atmosfærisk oppvarming. Men hvis temperaturøkningen også leder til en
endring av vindsystemet, kan dramatiske omlegginger av smelteprossesene foregå.
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Vannet i Weddelhavet har en maksimumstemperatur på ca. 500m dyp, og ligger altså
dypt nok til å flyte inn under isbarrieren. Temperaturen på dette vannet har steget med
ca. 0.5°C siden de første norske ekspedisjonene på 70-tallet. Dette er en dramatisk
oppvarming, tatt i betraktning at det er et lag på flere hundre meter som er varmet
opp. På den Antarktiske halvøya er en stor flytende isbre på i ferd med å gå i
oppløsning. Det er også slik at om nedbøren øker og smeltingen øker, vil steilheten av
isbreene som flyter ut over havet endres (se Fig2). Dette vil i sin tur kunne medføre et
plutselig framrykk av isbreene av katastrofal natur.

Har Antarktisk noe med Golfstrømmen å gjøre? Strømsystemene i
verdenshavene er knyttet sammen i det som gjerne kalles "Det globale transportband".
En viktig drivkraft for dette systemet er bunnvannsdannelse. Bunnvann dannes i
Arktis og Antarktis. I Arktis foregår bunnvannsdannelse i Polhavet, Grønlandshavet
og Labradorhavet. I Antarktis dannes alt bunnvann av det vannet som har blitt
underkjølt under isbreen i Weddelhavet. En smelting av denne isbreen vil derfor få
direkte følger for Det globale transportband, og dermed Golfstrømmen. Det er sterke
indikasjoner på at de store, klimatiske endringer vi hadde i løpet av siste istid i våre
områder, var styrt av prosesser i Antarktis og sendt nordover via strømsystemene, og
ikke atmosfæren (Blunier m.fl, 1998)

At norske forskere har vært i stand til å være ledende i dette arbeidet skyldes
nok bl.a at vi har sjøfolk som er vant til is, kan lese is, ikke er redd for is og kan
manøvrere i is. Navigasjonforholdene i området er svært vanskelig. Et satelittbilde
over isfordelingen tatt under den norske ekspedisjonen med "Lance" i 1993, illustrerer
dette (Fig.3). Det er nok derfor ingen tilfeldighet at alle untatt ett tokt, som har
resultert i gode oseanografiske observasjoner langs isbarrieren i Weddelhavet er utført
med norske skip med norsk mannskap. Utenlandske ekspedisjoner til området foretas
alltid med isbrytere på flere tusen tonn, mens de norske ekspedisjonene har foregått
med isgående fartøyer fra 500 til 1500 tonn.

Det globale klima er bestemt av prosesser i polarområdene. Norske forskere
gjør en betydelig innsats både i sør og nord.
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Figur 1. Kart fra det sydlige Weddelhav som viser den flytende isbreen, og
strømsystemene langs bunnen
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Figur 2. Skjematisk snitt av isbreen, havet under og sirkulasjonsystemet
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Figur 3. Satelittbilde av isforholdene under toktet til "Lance" i 1993.


