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Hva blir effektene av øket UV-stråling

Dag Hessen
Biologisk Institutt, UiO, Pb. 1027 Blindern, O316 Oslo

Solspekteret kan inndeles på flere måter, men når det gjelder effekter på biologisk
produksjon er det vanlig å dele det grovt mellom synlig, fotosyntetisk aktivt lys (PAR)
og ultrafiolett lys (UV). Mens det synlige lyset stimulerer produksjon, vil UV-lys stort
sett virke negativt inn på de fleste organismen UV-lys kan igjen inndeles grovt i tre
hovedkategorier; UV-C fra 200 til 280 nm, UV-B fra 280-315 nm og UV-A fra 315-400
nm. Generelt kan skadeeffektene predikeres ut fra et aksjonsspektrum, og de fleste
skadeeffekter enten det er på DNA, cellemembraner eller proteiner øker dramatisk ved
kortere bølgelengder. UV-C blokkeres så og si fullstendig i atmosfæren, det meste av
UV-B absorberes også, mens det meste av UV-A når jordoverflaten. Ozon (O3) står for
det meste av denne absorbansen, og uten ozonfilteret ville liv på landjorda og i de øvre
vannlag ikke være mulig. Det meste av denne UV-blokkeringen skjer i stratosfæren. En
reduksjon av dette ozonlaget vil ha liten effekt på UV-C og UV-A, men vil kunne gi
betydelig økt innstråling av UV-B. Skydekke, albedo og høyde over havet er også
avgjørende for UV-eksponering.

Effekter i marint miljø

For relativt beskjedne nedganger i ozonlaget kan man regne et 1:1 forhold mellom
prosentvis svekkelse og prosentvis økning i UV-stråling. Med de ozonreduksjoner som
til nå kan observeres over den nordlige halvkule, vil stråledosen maksimalt representere
en forflytning fra Trondheim til Oslo. For større reduksjoner blir innstrålingen noe
større, og en 20 % svekkelse vil bety nær 30 % økning i UV. Midlet som årsdose vil
dette tilsvare en forflytning fra Oslo til Paris. En 50 % ozonreduksjon vil tilsvare en
forflytning fra Oslo til Mallorca. For Antarktis ble det beregnet at en 58% svekkelse av
ozonlaget ville bety 300 % mer UV-B, men bare 31 % mer synlig lys. Så langt har
ozonreduksjonen bare vært signifikant i polområdene, og spesielt da over det antarktiske
kontinent hvor den direkte effekten effekten på terrestre økosystem vil være liten, men
hvor den indirekte effekten kan bli betydelig dersom de marine økosystemer i betydelig
grad pavirkes. Det har lenge vært kjent at UV-B trenger dypt ned i den produktive sonen
i de fleste marine områder, og det er målt klare effekter ned til 10-20 m.

I Antarktis ble det funnet "ozonhullet" bidro til ca. 10-20 % lavere algeproduksjon
integrert over de øverste 10 metre, men generelt er det ikke blitt påvist noen dramatiske
økosystemendringer her. Ulike algearter har imidlertid svært ulik toleranse. For Arktis,
og spesielt Bamtsregionen, vil det noe høyere konsentrasjoner av løst organisk materiale
fra de nord-russiske elver gi en noe mindre UV-penetrering.
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Imidlertid skiller de Arktiske marine økosystemer seg mye fra de Antarktiske, spesielt
med hensyn på zooplanktonsammensetning og forekomst av viktige, pelagiske fiskeslag
som ofte har egg og yngel i overflatelagene på de tidspunkt hvor man normalt finner
ozonminima. Det er påvist klare effekter av UV-B på marint planteplankton også ved
enkelte undersøkelser i nordlige farvann. Det er få undersøkelser på zooplankton og
fisk, med det som er gjort indikerer klare potensielle UV-B effekter på nøkkelarter som
C. finmarcicus, mens torskeegg og yngel synes mindre sensitiv for direkte eksponering.
Det finnes flere indikasjoner på en betydelig næringskjedeeffekt via effekter på
primærprodusentene. Dels vil dette påvirke det totale, marine CO2 opptak, delv vil det
få effekter for sekundærproduksjon på alle nivå. Oksidasjon av de enkelte, flerumettede
fettsyrer som er essesielle for næringskjedene synes å være en betydelg, potensiell effekt
seiv ved lave UV-doser, men her finnes foreløpig lite verifisering fra feltstudier.

Effekter i ferskvann

I ferskvann vil mengden av løst organisk karbon totalt avgjøre de biologiske effekter.
Allerede ved verdier på 1-2 mg organisk C/l, vil man knapt registrere UV-B under 0.5
m. I klare spesielt fjellvann eller arktiske lokaliteter er bildet et helt annet. Her kan UV-
gjennom-trengeligheten være den samme som i lavproduktive havområder. Noen av de
klareste lokaliteter i verden finner man i arktiske områder, som også i tillegg ofte er
grunne. Her finnes en betydelig grad av tilpasning i form av pigmentering, som
understreker at UV i utgangspunktet er en betydelig stressfaktor.

Effekter i terrestrisk miljø

Her finnes i mindre grad konklusive data. Malinger fra nordområdene indikerer relativt
moderate effekter på terrestrisk fauna og flora, men også her er betydelige
artsforskj eller. Noen arter av planter og invertebrater påvirkes negativt ved svært lave
stråldoser. Humane effekter har vært konsentrert om katarakt, hudkreft og endringer i
immunsystemet. Epidemiologiske studier har ikke kunnet avdekke noen entydige
effekter som følge av redusert ozonlag.
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Prosjektsekretariatet ligger ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Kunnskap om fortidens klimaendringer er en forutsetning for å kunne lage prognoser for
fremtidens klimaendringer og for de effekter disse endringene kan ha. Slik kunnskap er
også sentral for utformingen av tiltak som fremtidige klimaendringer må møtes med. I
dagens klimadebatt, ikke minst internasjonalt, er paleoklimaforskning av stor betydning,
særlig når det gjelder diskusjonen om hva som er naturlig klimavariabilitet og hva som er
menneskeskapte klima- og miljøendringer.

Paleoklimaforskning har relativt lange tradisjoner i Norge og norsk paleoklimaforskning
ligger idag på et høyt internasjonalt nivå. Bakgrunnen for dette er delvis Norges
geografiske posisjon i forhold til viktige komponenter i jordas klimasystem (Den nord-
atlantiske strøm, sjøis, polarområdene, isbreer, etc.) og derved gode muligheter til å
studere endringer med sikte på å forstå de bakenforliggende mekanismer og prosesser i
klimasystemet.

Hovedinnsatsen har fra norske paleoklimaforskere vært rettet mot naturlige klima-arkiv
som havbunnssedimenter, innsjøsedimenter, treringer, dryppsteiner (grotter) etc, og man
har særlig fokusert på å forstå naturlige klimaendringer. Forskning mot å bruke denne
type arkiver også mot historiske endringer og endringer som følge av menneskelig
påvirkning av klima er imidlertid økende.
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Norsk og internasjonal kJimaforskning deles vanligvis i tre hovedkomponenter:
1) Forskning rettet mot rekonstruksjon av klimaendringer
2) Forskning rettet mot utvikling av bedre metoder for å rekonstruere og datere ulike
naturlige klima-arkiv
3) Forskning rettet mot en mer helhetlig forståelse av klimaendringer og årsakene til disse

I NORPAST-prosjektet vil man konsentrere seg om multidisiplinære stratigraflske
analyser på materiale fra nøkkellokaliteter langs klimatisk sensitive øst/vest- og nord/sør-
transekter Norge med fokus på følgende utvalgte tidsperioder:
-Maksimum av siste istid (25.000-15.000 år før nåtid)
-Slutten av siste istid (15.000-10.000 år før nåtid)
-Holocen (de siste 10.000 år)

Hovedproblemstillingene i NORPAST er:
1. Hva var den relative betydningen av ulike klimatiske drivkrefter på overgangen

mellom siste istid og Holocen?
2. Hva var den naturlige klimavariabiliteten gjennom de siste 10.000 år?
3. Hvor rask er dagens og predikerte klimaendringer sammenlignet med fortidens

naturlige klimaendringer?

I NORPAST er det fire hovedinnsatsområder:
1. Klimadata fra innsjøer og andre terrestriske arkiver
2. Klimadata fra marine arkiver
3. Den skandinaviske innlandsisens vertikale og laterale utbredelse under maksimum av

siste istid
4. 'Transfer functions'
5. Modellering og syntese av data til bruk i klimamodeller

NORPAST har forbindelse til følgende internasjonale forskningsprogramrner/-prosjekter:
IGBP, WDC-A, PAGES, CLIVAR, CAPE, IMAGES, PEP, PMAP, PMIP, GTCE, EPC,
INTIMATE, PANASH, QUEEN, WCRP, ENAM, EPILOG, ELDP.


