Navet och
vårt klimat
I

nternationella Isbjörnsdagen firas den 27:e februari som ett sätt att uppmärksamma den påverkan
klimatförändringarna har på jordklotet. Att just isbjörnen (Ursus maritimus) har valts ut som symbol
beror på att den är en av de arter som påverkas snabbast och drabbas hårdast när stora områden av isen
i Arktis smälter och förändrar deras livsvillkor. De är beroende av isen för att kunna leva ett normalt
isbjörnsliv med jakt, förflyttning, vila och reproduktion. Men HUR påverkas egentigen is och vatten av den
globala uppvärmningen?
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Albedoeffekten handlar om hur ljus reflekteras och i sin tur påverkar klimatet. Mörka ytor som t ex
jord eller hav absorberar (suger upp) solens strålar, medan ljusa ytor som t ex snö och is reflekterar
(kastar tillbaka) en stor del av solstrålarna. Detta gör att ju mer is som smälter vid nordpolen, ju mer
havsytor kommer att ligga öppna, vilket tar upp mer värme och i sin tur smälter ännu mer is. Detta är
ett exempel på en naturlig mekanism som påverkar klimatet. Klimatförändringarna i sig själv ökar på så
sätt hastigheten på de fortsatta klimatförändringarna.

Smältande landis (som på Grönland och Antarktis)

Is som finns på land har inte påverkat vattnet runt omkring sig alls förrän den börjar smälta och vattnet
rinner ner. Då påverkas vattennivåerna som ökar och påverkar den globala vattennivån. I experimentet
blir ju inte höjningen mer än ett par millimeter, men när motsvarande sker i verkligheten där riktigt
STORA ismassor smälter så blir förstås skillnaden riktigt stor.

När vattnet blir varmare

Varmare vatten tar större plats än kallt vatten eftersom molekylerna rör på sig mer i det varma vattnet
och inte ligger lika stilla tätt tillsammans. När de rör sig snabbare rör de sig också runt med mer
mellanrum och då ökar vattnets volym. Detta förhållande påverkar också de stigande vattennivåerna på
jorden – ju varmare vattnet blir desto högre vattennivå.

Naturlig Växthuseffekt

Jordens atmosfär består av många olika gaser och en del av dem räknas som växthusgaser;
bl a koldioxid, metan, lustgas och vattenånga. Växthusgaser har egenskapen att de kan
absorbera delar av värmestrålningen runt jorden för att sedan återstråla den i en annan
våglängd – igen och igen. På detta sätt stannar värmestrålningen kvar i atmosfären länge,
ända till dess att den har en så låg våglängd att absorption är omöjlig. Först då strålar den
ut i rymden igen. Växthuseffekten är helt nödvändig för livet på jorden – utan den hade
temperaturen varit närmare 30 grader kallare.
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När vi släpper ut mer och mer växthusgaser, som t ex koldioxid (CO2) och metan, stannar
ännu mer av värmestrålningen kvar i atmosfären och jordens medeltemperatur ökar.
En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid som bildas vid förbränning. De ökade
koldioxidutsläppen vi har idag är i första hand orsakade av människan.

Atmosfär

Smältande havsis

En isbit som smälter och blir till flytande vatten förändrar inte vikten av vattnet från isbiten.
Det vatten som har smält passar precis in i den ”vattengrop” där den tidigare isbiten fanns.
Därför blir vattennivån densamma efter att isen har smält. Is som smälter som redan ligger
i vatten kommer därför inte att påverka vattennivåerna i haven.

NÄSTA GÅNG FÖRBEREDER VI PI-DAGEN…

