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3. Glacialt smeltevand sender store mængder af sediment og potentielt
biotilgængelige former af jern, kvælstof og kulstof ud i det kystnære Arktiske
Ocean. Den partikulære fraktion af denne tilførsel er signifikant, men man
har tidligere regnet med, at tab i det estuarine miljø begrænsede forsyningen
af jern fra landsiden. I Nature Scientific Reports dokumenterede Markussen
et al. (2016), hvordan flokkulering (aggregering af partikler) med labilt jern
måske øger den horisontale transport i stedet for at øge depositionen tæt
ved kilden. Dette bliver vist ved at kombinere feltobservationer i Diskofjorden, Vestgrønland, med laboratorieundersøgelser. Data viser, hvordan
labilt jern påvirker flokstørrelser, -former og -densiteter og derfor skaber
lave udfældningshastigheder og forlængede sedimentfaner. Studiet understreger vigtigheden af at forstå flokkuleringsmekanismerne, når flukse af
smeltevandstransporteret jern i polare egne studeres i dag og i fremtiden, og
fremhæver betydningen af terrestriske hotspots i forhold til kredsløbene af
næringsstoffer og opløste stoffer i de kystnære arktiske farvande.

Højdepunkterne i 2016 inkluderer intenst feltarbejde til lands og til vands,
kombineret med detaljerede laboratorieeksperimenter ved CENPERM
i København. Følgende fire artikler fra 2016 understreger fordelene og
styrken ved at arbejde multidisciplinært.
1. Koncentrationen af metan (CH4) i atmosfæren afhænger af balancen
mellem metans kilder og dræn. Optaget af metan i Arktis afhænger af den
mikrobielle oxidation i jorden. Det debatteres, hvordan klimaforandringer vil
påvirke disse systemers evne til at fungere som nettokilde eller nettodræn af
CH4. D’Imperio et al. (2016) skrev i Global Change Biology om metanoxidation i forskellige jordbundstyper på Diskoøen (Vestgrønland), med fokus på
forskellige jord- og landskabstypers respons på eksperimentel opvarmning.
Metanoxidationsraterne fra bar jord og tør hede var overraskende høje. Ved
opskalering til hele landskabet viste det sig, at optaget af metan i tørre dele
af landskabet langt overstiger metanfrigivelsen fra vådområder. På landskabsniveau var der et nettooptag af metan på mere end 80 kg CH4 -C per km2
i vækstsæsonen, hvilket kan øges med 20 % ved et par graders opvarmning
opnået i felten ved brug af åbne kamre. Konklusionen er, at bar jord og tørre
tundraøkosystemer bør medtages i netto-CH4 -budgettet for Arktis – ikke
mindst i betragtning af de fremtidige klimascenarier for Arktis.

4. Udpegningen af meningsfulde mål for udledningen af drivhusgasser (GHG)
kræver forståelse af dynamikken i Jordens økosystemer og fremskrivninger
af systemernes respons på klimaforandringer. På trods af den øgede evidens
for, at opvarmning øger kulstofflukse til og fra jordbunden, er der stadig
usikkerhed om den globale nettobalance mellem disse processer. I Nature
præsenterede Crowther et al. (2016) en omfattende analyse af ændringer
i jordens kulstofpulje forårsaget af opvarmning ved at samle data fra 49
feltstudier fra Nordamerika, Europa og Asien. Studiet viser, at effekterne af
opvarmningen afhænger af størrelsen på den initiale kulstofpulje i jorden, og
der sker betydelige tab af kulstof på høje breddegrader i områder med høje
kulstofpuljer. Ved at overføre denne empiriske sammenhæng til global skala
kan det bidrage til en mere nuanceret fremskrivning af ændringer i jordens
indhold af kulstof ved fremtidige klimasvingninger. Studiet peger på, at globale
puljer af kulstof i de øvre jordhorisonter kan falde med 30 (± 30) til 203 (±
161) Pg C ved 1 grads vedvarende opvarmning. På den baggrund opnås et
konservativt bud på, at kulstofpuljerne i jordbunden vil kunne mindsket med
55 (± 50) Pg C i de øvre jordhorisonter i 2050, hvilket svarer til en forøgelse
af de antropogene CO2-emissioner med 12-17 % i samme periode. På trods
af de usikkerheder, som er forbundet med disse estimater, er retningen af
responsen i de globale kulstofpuljer i jord den samme i alle akklimatiseringsscenarier. Analysen giver empirisk støtte til antagelsen om, at stigende temperaturer kan stimulere et nettotab af kulstof fra jord til atmosfære, hvilket
driver en positiv tilbagekobling, der kan accelerere klimaforandringerne.

2. Flygtige organiske stoffer (BVOCs) er reaktive gasser, der kan bidrage til
dannelsen af aerosoler i atmosfæren. Frigivelsen af BVOCs fra vegetation
afhænger af temperatur og lys. Stigende temperaturer, ændret skydække
og ændret sammensætning af vegetationen forventes at påvirke frigivelsen i
Arktis, hvor de igangværende klimaforandringer er særligt udtalte. Baseret på
dataindsamlinger nær Nuuk i Vestgrønland skrev Kramshøj et al. (2016) i
Nature Geoscience om effekterne af opvarmning eller mindsket sollys
efter seks års eksperimentel behandling i felten i et blokforsøg. Frigivelsen
af BVOCs fra planteskud, fra jorden og fra hele økosystemet blev vurderet
separat gennem fire målinger dækkende hele vækstsæsonen. Data viser, at
opvarmning øger frigivelsen direkte og ikke via ændringer i plantebiomasse
og artssammensætning. Opvarmning øgede frigivelsesraten med 260 % for
hele økosystemet og med 90 % for planterne, men havde ingen effekt på
frigivelsen fra jorden. I forhold til kontrolfelterne sænkede det mindskede
sollys frigivelsen med 69 % for hele økosystemet, med 61-65 % for planterne
og med 78 % for jorden. Den målte markante emissionsrespons er betydeligt
højere, end hvad der er målt ved sydligere breddegrader, hvilket understreger den høje temperaturfølsomhed i økosystemprocesserne i et Arktis under
forandring.
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