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Lodowce zajmują około 10% powierzchni Ziemi. Choć
naukowcy badają jak najwięcej ich aspektów, wciąż są w
większości tajemnicą. Niestety, coraz szybsze topnienie
tych potężnych mas lodu sprawia, że mogą nigdy nie zostać
w pełni zbadane. Jednak informacje, które do tej pory
zyskaliśmy, badając je, są fascynujące. W takim razie co
skrywają lodowce?

Odczytując skład izotopowy można zorientować się w warunkach
termicznych mających miejsce w poprzednich epokach. Pozwoliło to na
zarysowanie przebiegu temperatur w ciągu ostatnich setek tysięcy lat –
długie okresy epok lodowcowych przeplatane odwilżami.

Rdzenie lodowe, wywiercone z lodu próbki o
kształcie walca, są cennym zbiorem
informacji na temat przeszłości. Taki
przekrój zawiera kronikę dziejów miejsca, z
którego pobrano rdzeń – to dlatego, że śnieg
pod wpływem ciśnienia zmienia się bardzo
powoli w lód lodowcowy (grafika po lewej), a
tworzące się w ten sposób warstwy
pozwalają
określić
jakie
zjawisko
występowało w jakim okresie czasowym.
Czego dokładnie można się z nich dowiedzieć?

Najstarszy lód, do którego udało się dostać wiercąc pionowo w
dół, przez niezniekształcone warstwy lodu, ma 800 tyś.lat. Ciepło
geotermalne topi niższe warstwy, więc aby dostać się do jeszcze
starszego lodu (2,7 mln lat), wiercono przez nierówny teren.
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Intruzje (domieszki) przywianych materiałów, np. pyłów czy
popiołu pozwalają na stwierdzenie, kiedy i gdzie występowały
erupcje wulkaniczne, pustynie czy pożary.

W lodowcach uwięzione są gazy cieplarniane, a badając ich stężenie
w poszczególnych warstwach lodu można określić zmiany ich ilości
w atmosferze na przestrzeni lat (wykres na dole)

W lodowcach mogą tkwić szczątki organiczne, co
umożliwia poznanie fauny i flory występującej
kiedyś na danym obszarze.
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D O M E N A

EUKARIOTY
Robaki lodowe żyją w malutkich
kanalikach wydrążanych w lodowcach.

K R Ó L E S T W O

Z łatwością możemy wymienić zwierzęta
żyjące na obszarach okołobiegunowych pingwiny, niedźwiedzie polarne, foki…
Ale lodowcowa fauna ma o wiele więcej
poziomów niż tylko ssaki i ptaki.
Szczególnie ciekawy może być fakt, że
niektóre z tych stworzeń upodobały
sobie wnętrze lodowców. Mowa tu o
robakach lodowych (ang. iceworms) –
malutkich skąposzczętach, kuzynach
dżdżownic ziemnych (grafika po prawej),
żyjących w zupełnie innym klimacie.

ZWIERZĘTA

Znalezione zostały w lodowcach
Alaski i Kanady (mapa na dole).
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PIERŚCIENICE

Wychodzą na powierzchnię w ciągu nocy, a za
dnia chowają się przed słońcem.
Aby woda płynąca w mikrotunelach nie
zamarzała, są one zlokalizowane w pobliżu
oceanu.
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Umiejętności przetrwania robaków są
imponujące, choć ich wytrzymałość na
niskie temperatury jest raczej wynikiem
przystosowania, niż nieprawdopodobnej
wytrzymałości. Przemawia za tym fakt, że
lodowce są potrzebne tym organizmom do
przeżycia – umierają już w +10°C. Poza tym
wbrew pozorom wnętrze lodowców ma
sporo czynników sprzyjających życiu tam robaki lodowe nie muszą martwić się
wrogimi organizmami, a jedzenia im nie
brakuje.
Mówiąc o jedzeniu - na powierzchni lodu
robaki lodowe żywią się algami, zaś
wewnątrz kanalików - bakteriami.

Istnienie tych istot daje nadzieję na to, że na
planetach skutych lodem także może istnieć życie.
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Lodowce mogą być bardzo
efektywną
przechowalnią
wirusów i bakterii. Niestety, te
przechowalnie znikają, i to
coraz szybciej, a co za tym idzie,
to co jest w środku może się
wydobyć.
Coraz
częściej
zdarzają się przypadki, kiedy ze
zmarzliny
wyłaniają
się
szkodliwe cząstki.
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Przykładem może być odkrycie w 2020 r. 33 grup wirusów, z czego 28 było
nieznanych. Naukowcy z Ohio State University i Lawrence Berkeley National
Laboratory dowiercili się do nich w topniejącym lodowcu w Chinach.

Sytuację pogarsza fakt, że nie
wiadomo, w jaki sposób wirusy się
zachowywały przez te wszystkie
lata i jak się mutowały. Do tego
bakterie bardzo szybko mogły
zdobywać
odporność
na
antybiotyki
za
sprawą
np.
latających nad lodowcami ptaków.
Naukowcy wciąż odizolowują nowe
organizmy, a i tak zdecydowana
większość
lodowców
jest
tajemnicą.
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