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Produceret af

En kvindes stræben efter at forstå klimaforandringer.
Af Costas Christ og Nina Boys

Den glatte is er som et klart vindue ned til det afgrundsdybe mørke i den
sibiriske sø. Den russiske forsker, Sergey Zimov, som studerer istidsmetan,
der er fanget i jorden, vender sig igen mod den unge amerikanske studerende
og skynder på hende. "Jeg vil gerne vise dig noget vigtigt, Katya," siger
han. Katey Walter Anthony mærker adrenalinen bruse og fortsætter hen
over den frosne overflade, indtil Sergey stopper. "At kigge ned gennem isen
var som at kigge op på nattehimlen - men i stedet for stjerner strømmede
klynger af bobler op," husker Katey. Det var et øjeblik, der ville ændre alt for
arktisforskeren og den fremtidige National Geographic Explorer-journalist.

Katey, der voksede op i nærheden af Californiens Sierra Nevada-bjergkæde,
har altid været draget af afsidesliggende søers stille ro. Vennerne blev næppe
overraskede, da hun som ph.d.-studerende greb muligheden for at studere
i Sibirien. Hun havde mistanke om, at ældgammel metan tilfældigt lækkede
ud under de arktiske søer, men det, som Sergey viste hende, ændrede
hendes forståelse af, hvordan den smeltende permafrost påvirker de globale
klimaforandringer. Det viste sig slet ikke at være tilfældigt. Permafrost - et tykt,
frosset jordlag, der primært findes i polarområder - indeholder dobbelt så
meget kulstof som atmosfæren. Efterhånden som isen smelter som følge af
den globale opvarmning, dannes der arktiske søer, der fungerer som naturlige
biogasanlæg, hvor jordbundsmikrober forvandles til metan - en langt mere
potent drivhusgas end CO2. For at opnå en forståelse af klimaforandringerne
er det blevet afgørende at forstå konsekvenserne af optøet permafrost og
effekten af smeltende arktiske søer, der lækker metan.
Arktis opvarmes dobbelt så hurtigt som resten af planeten, og Kateys
forskning har påvist, at de arktiske søer udleder fem gange mere metan end
tidligere antaget. Udledninger fra disse søer, også kaldet termokarstsøer,
forventes at toppe i 2050, og det tager bare et år for disse kraftige
drivhusgasser at trænge ind i vores globale atmosfære. Katey forklarer: "Vi
anslår, at op til 10 % af den forventede globale opvarmning dette århundrede
kan komme fra optøet permafrost, og det vil påvirke hele Jorden. Det, der
sker i Arktis, forbliver ikke i Arktis."

Drivhusgas har været indespærret i permafrosten i Arktis siden den sidste istid, herunder frosne metanbobler som
dem, der er vist her. Når isen tør, frigives ældgammel CO2 ud i atmosfæren - hvilket sætter yderligere fart i den
globale opvarmning. © Jasper Gibson
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Katey studerer metan i Alaskas termokarstsøer. Hendes forskning viser, at de arktiske søer udleder op til fem gange
mere metan, end forskere hidtil har antaget. © Jasper Gibson

Omfanget og farerne ved vores globale klimakrise er veldokumenterede.
Alene i 2020 hærgede naturbrande i den brasilianske Amazonasregnskov
og i Australien, den voldsomste sæson for atlantiske orkaner i historien blev
dokumenteret, store oversvømmelser ramte Kina, og de globale temperaturer
steg, mens de arktiske havismålinger blev mindsket på alarmerende vis.
Brugen af fossile brændstoffer til energi startede ganske vist under den
industrielle revolution, men over halvdelen af alle kulstofudledninger forårsaget
af mennesker er sket siden 1988. Spørgsmålet er ikke længere, om Arktis
smelter, men snarere hvor hurtigt det går.
NASA har rapporteret, at skønt mange modeller forudsiger, at Ishavet vil
være isfrit i hvert fald en del af året inden 2100, forudsiger andre modeller,
at det vil ske langt hurtigere - inden for de næste 50 år. Uanset hvad vil
konsekvenserne være katastrofale for naturlige økosystemer. Isbjørne kan
f.eks. være uddøde i naturen i slutningen af dette århundrede.
Mens Jorden altid har gennemgået naturlige opvarmnings- og
nedkølingscyklusser, forklarer Katey om evolutionen, at "en
temperaturstigning på fire grader ville ske i løbet af en periode på 8.000 år.
Nu sker samme temperaturstigning inden for mindre end 100 år som følge
af CO2-udledninger fra fossile brændstoffer." Hun fortæller videre: "Steder,
hvor jeg plejede at løbe på langrendsski for ti år siden, er nu sumpe og
jordfaldshuller. Arktis smelter bogstavelig talt for øjnene af os."
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Selvom Katey anerkender, at dette tegner et
dystert billede af fremtiden, skynder hun sig at
påpege, at folk bør bruge mere tid på at være i
kontakt med naturen i stedet for at leve i frygt.
"Ved at tilbringe tid udendørs forbedrer vi både
vores helbred og vores forhold til naturen. At
genoptage kontakten med naturen er en af de
vigtigste ting, vi kan gøre. Hvis vi går op i naturen
med liv og sjæl, kommer det til at påvirke vores
fremtidige beslutninger i den rigtige retning."
Er der beslutninger, vi kan træffe lige nu for at
hjælpe? Katey understreger, at vi kan reducere
vores egne CO2-udledninger ved at spare på
strømmen derhjemme og på arbejdspladsen.
"Når vi investerer i energibesparende teknologi,
sparer det os penge på lang sigt, samtidig med
at vi reducerer vores klimaaftryk med øjeblikkelig
virkning - det er en ren win-win-situation," siger
hun. Katey gør f.eks. opmærksom på, mens
hun udskriver kopier af kort og data fra sine
feltundersøgelser, at virksomheder som Epson har
introduceret printere med lavt strømforbrug, der
anvender varmefri teknologi. Lavere strømforbrug
betyder færre fossile brændstoffer, hvilket igen
betyder færre CO2-udledninger i atmosfæren.
"Vores valg betyder virkelig noget på arbejdet og
i livet. Det får ligeledes en positiv indvirkning på
miljøet, når virksomheder og privatpersoner træffer
intelligente beslutninger om, hvilken teknologi de
bruger."

Katey bruger varmefri teknologi med lavt strømforbrug, og hun opfordrer
enkeltpersoner og virksomheder til at gøre det samme. © Jasper Gibson

Katey har haft en livslang kærlighed til afsidesliggende søer og har ført an
inden for forskning i klimaforandringer i Arktis. © Jasper Gibson

A12769_Turn_Down_The_Heat_ Article_1DA-DK_04/21

Den unge californiske pige, der engang fandt ro
ved søer i Sierra Nevada, har fundet sin passion
og sit livsformål med at undersøge, hvordan
afsidesliggende arktiske søer kan være med til at
beskytte vores planet for fremtidige generationer.

I løbet af sin karriere har Katey været førstehåndsvidne til, at Arktis smelter,
så der skabes sumpe og jordfaldshuller. Også der, hvor en af hendes
forskningshytter er placeret. © National Geographic Creative Works
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