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מדענים חוששים:
הפקק שמחזיק קרחון
ענק באנטארקטיקה

הולך ונשבר
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קרחון יבשתי מרכזי באנטרקטיקה נראה פגיע

יותר לנזקי משבר האקלים, כך על פי מחקר חדש.

המחקר כולל תמונות לוויין, שבהן ניתן לראות כי

מדף הקרח המונע את קריסת הקרחון לים נשבר

במהירות גדולה מבעבר וכי כך נוצרים קרחונים

ימיים עצומי ממדים.

אובדן הקרח במדף של קרחון פיין איילנד החל

להאיץ ב-2017. מדענים העריכו בעבר כי יחלפו

חריצים בקרח סמוך לקרחון פיין איילנד באנטארקטיקה. הקרחון
Ian :צילום נראה כעת פגיע יותר לנזקי משבר האקלים

Joughin/אי־פי

אי-פי
פורסם ב-14.06.21
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מאות שנים עד שהקרחון יקרוס, אך כעת הם

מביעים חשש בשל משבר האקלים התהליך

יתרחש מהר יותר. מדף הקרח הצף פועל כמו

פקק בבקבוק, כאשר הבקבוק הוא הקרחון הנמס

במהירות. מדף הקרח שנמצא בקצה הקרחון

מונע ממסת קרח גדולה בהרבה לזרום מהקרחון

לאוקיינוס. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cd9GGofTSYL-PKIK07_UPgMWfsAaU_qW2Y8CR_t-MDruVrL-ICxABILf6wiBg-YKAgJgQoAHFy5f1A8gBAuACAKgDAcgDCKoEqQJP0HQAWAVzv3nx1-xnu1kPg73iEP4hFMwdMh7h78nhfycsbWgUWn0SluCOhJSMdzYCM_2J-RJBIuHNjOiXNdkBDNz3POz4hRH4fXhdBRCrECPZrLaXvnvbTzX0E5fo5UJHOj4bIod_1MpwpwX1wCNNWE0stt4Z_QbpuPgm3djI5Za_H5aYgzG1B4DJxXbCLWekudlwrNYa4nHrINobhHGDdzKBMMs4-_6wj0N2eYwMALpUqVzyYaQCZoyXwlchWa7G41bQNtuM-UNnnmB0Yo73IRK_zupkifH7XQpGov1cEfIkrEITonUk1jAn-WVd7pKtsOzD07QbVHog58z01XlrZyMZAX52o5wEr3V7W7GxA61Lix5qDycZDDy5i-OrIRJiIOi0S1XYUZnABJvE6YS8A-AEAaAGAoAHo7ToCqgHipyxAqgH1ckbqAfw2RuoB_LZG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHAdIIBwiAYRABGB2xCbDKBOlGPQ6ugAoDmAsByAsBuAwB2BMM0BUBmBYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoSq_NPvjE42sMUIkQgxt41Q&sig=AOD64_3b8DS8VfD8CBCZcWLelWD0tn8v9g&client=ca-pub-5091088903972311&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.reali.co.il/%3Fp%3D26684%26gclid%3DEAIaIQobChMI_-Oe6q6t8QIVAtq7CB2A4gdmEAEYASAAEgKiaPD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAUzW1tbW251bGwsWzIsMzddXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1DZDlHR29mVFNZTC1QS0lLMDdfVVBnTVdmc0FhVV9xVzJZOENSX3QtTURydVZyTC1JQ3hBQklMZjZ3aUJnLVlLQWdKZ1FvQUhGeTVmMUE4Z0JBdUFDQUtnREFjZ0RDS29FcVFKUDBIUUFXQVZ6djNueDEteG51MWtQZzczaUVQNGhGTXdkTWg3aDc4bmhmeWNzYldnVVduMFNsdUNPaEpTTWR6WUNNXzJKLVJKQkl1SE5qT2lYTmRrQkROejNQT3o0aFJINGZYaGRCUkNyRUNQWnJMYVh2bnZiVHpYMEU1Zm81VUpIT2o0YklvZF8xTXB3cHdYMXdDTk5XRTBzdHQ0Wl9RYnB1UGdtM2RqSTVaYV9INWFZZ3pHMUI0REp4WGJDTFdla3VkbHdyTllhNG5IcklOb2JoSEdEZHpLQk1NczQtXzZ3ajBOMmVZd01BTHBVcVZ6eVlhUUNab3lYd2xjaFdhN0c0MWJRTnR1TS1VTm5ubUIwWW83M0lSS196dXBraWZIN1hRcEdvdjFjRWZJa3JFSVRvblVrMWpBbi1XVmQ3cEt0c096RDA3UWJWSG9nNTh6MDFYbHJaeU1aQVg1Mm81d0VyM1Y3VzdHeEE2MUxpeDVxRHljWkREeTVpLU9ySVJKaUlPaTBTMVhZVVpuQUJKdkU2WVM4QS1BRUFhQUdBb0FIbzdUb0NxZ0hpcHl4QXFnSDFja2JxQWZ3MlJ1b0JfTFpHNmdIanM0YnFBZVQyQnVvQjdvR3FBZnVsckVDcUFlbXZodW9CLXpWRzZnSDg5RWJxQWZzMVJ1b0I1YllHOWdIQWRJSUJ3aUFZUkFCR0IyeENiREtCT2xHUFE2dWdBb0RtQXNCeUFzQnVBd0IyQk1NMEJVQm1CWUJnQmNCXHUwMDI2c2lnaD1YaDFDdHVoMW9RQVx1MDAyNmNpZD1DQVFTT3dDTklyTE1obzZwNkFsNHgwVFhrNy1Ic0xkdUZxbnY1d29qczRybWswS0NLYURnWnhvSzl5S3dpNVRCRmI0RXJzd2RuRmlYU2pQTlNld3EiLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTY2NDkyMzc0NjNcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTUyMjI3MDE4MDQ2N1x1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDg0NDU4ODU4Njg4XHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0yODBcdTAwMjZ3aWR0aD0zMzZcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeno3VVN6MU9HbEo3bUhxRDlLQjhwLXVhS3RIQSJdLG51bGwsbnVsbCwyLCIzVjQtME5HTmJHc0l3SkgtMzR3T0VNZU9tZXN1R0ktVG1Bd2lDM0psWVd4cExtTnZMbWxzUWhkallTMXdkV0l0TlRBNU1UQTRPRGt3TXprM01qTXhNVWdKV0FKd0FRIiwiMTI1NzI4Mzc3MDMiXV1dLFsyLDEsMSwxXV0UHi2cxVj9G55LL-tHxUGtA_mUVm2TOFvmBwZ5wx3kHmC1Z7DG6eJeYrizeDhEWNjVgTzwPksNx6ztrgrd-IvjsJma93dQYYCWqKCPFB2kX2Qsxpf_tk0-P5zgs0I9NcFX38HaQwwWZvNLaw2hvK2Gq9oJ9rKINauBKOZT4USwdzcV5wW8BJGTLTRstt5zzC50ZjYi4y-R2BZQlGKRRVy7Gh0Okr9nh10j4W9EIlQb4JcfC8l_hpSPq1Z4vs8bDg-Zn0qUq_9aVrL05CqghpZ0kj9cLy261Qs9czgynSUoD4hy6R1nZxzlUcGLin4bPsFqxrXvJS2dEjX_rR_YufuM,2uLBq7nZWH78ZVeZanlSQA&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAUzW1tbW251bGwsWzIsMzddXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1DZDlHR29mVFNZTC1QS0lLMDdfVVBnTVdmc0FhVV9xVzJZOENSX3QtTURydVZyTC1JQ3hBQklMZjZ3aUJnLVlLQWdKZ1FvQUhGeTVmMUE4Z0JBdUFDQUtnREFjZ0RDS29FcVFKUDBIUUFXQVZ6djNueDEteG51MWtQZzczaUVQNGhGTXdkTWg3aDc4bmhmeWNzYldnVVduMFNsdUNPaEpTTWR6WUNNXzJKLVJKQkl1SE5qT2lYTmRrQkROejNQT3o0aFJINGZYaGRCUkNyRUNQWnJMYVh2bnZiVHpYMEU1Zm81VUpIT2o0YklvZF8xTXB3cHdYMXdDTk5XRTBzdHQ0Wl9RYnB1UGdtM2RqSTVaYV9INWFZZ3pHMUI0REp4WGJDTFdla3VkbHdyTllhNG5IcklOb2JoSEdEZHpLQk1NczQtXzZ3ajBOMmVZd01BTHBVcVZ6eVlhUUNab3lYd2xjaFdhN0c0MWJRTnR1TS1VTm5ubUIwWW83M0lSS196dXBraWZIN1hRcEdvdjFjRWZJa3JFSVRvblVrMWpBbi1XVmQ3cEt0c096RDA3UWJWSG9nNTh6MDFYbHJaeU1aQVg1Mm81d0VyM1Y3VzdHeEE2MUxpeDVxRHljWkREeTVpLU9ySVJKaUlPaTBTMVhZVVpuQUJKdkU2WVM4QS1BRUFhQUdBb0FIbzdUb0NxZ0hpcHl4QXFnSDFja2JxQWZ3MlJ1b0JfTFpHNmdIanM0YnFBZVQyQnVvQjdvR3FBZnVsckVDcUFlbXZodW9CLXpWRzZnSDg5RWJxQWZzMVJ1b0I1YllHOWdIQWRJSUJ3aUFZUkFCR0IyeENiREtCT2xHUFE2dWdBb0RtQXNCeUFzQnVBd0IyQk1NMEJVQm1CWUJnQmNCXHUwMDI2c2lnaD1YaDFDdHVoMW9RQVx1MDAyNmNpZD1DQVFTT3dDTklyTE1obzZwNkFsNHgwVFhrNy1Ic0xkdUZxbnY1d29qczRybWswS0NLYURnWnhvSzl5S3dpNVRCRmI0RXJzd2RuRmlYU2pQTlNld3EiLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTY2NDkyMzc0NjNcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTUyMjI3MDE4MDQ2N1x1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDg0NDU4ODU4Njg4XHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0yODBcdTAwMjZ3aWR0aD0zMzZcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeno3VVN6MU9HbEo3bUhxRDlLQjhwLXVhS3RIQSJdLG51bGwsbnVsbCwyLCIzVjQtME5HTmJHc0l3SkgtMzR3T0VNZU9tZXN1R0ktVG1Bd2lDM0psWVd4cExtTnZMbWxzUWhkallTMXdkV0l0TlRBNU1UQTRPRGt3TXprM01qTXhNVWdKV0FKd0FRIiwiMTI1NzI4Mzc3MDMiXV1dLFsyLDEsMSwxXV0UHi2cxVj9G55LL-tHxUGtA_mUVm2TOFvmBwZ5wx3kHmC1Z7DG6eJeYrizeDhEWNjVgTzwPksNx6ztrgrd-IvjsJma93dQYYCWqKCPFB2kX2Qsxpf_tk0-P5zgs0I9NcFX38HaQwwWZvNLaw2hvK2Gq9oJ9rKINauBKOZT4USwdzcV5wW8BJGTLTRstt5zzC50ZjYi4y-R2BZQlGKRRVy7Gh0Okr9nh10j4W9EIlQb4JcfC8l_hpSPq1Z4vs8bDg-Zn0qUq_9aVrL05CqghpZ0kj9cLy261Qs9czgynSUoD4hy6R1nZxzlUcGLin4bPsFqxrXvJS2dEjX_rR_YufuM,2uLBq7nZWH78ZVeZanlSQA&source=display
mailto:?subject=%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%9D:%20%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%A7%20%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%20%D7%A7%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A%20%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%91%D7%A8&body=https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-MAGAZINE-1.9903308


23.6.2021 מדענים חוששים: הפקק שמחזיק קרחון ענק באנטארקטיקה הולך ונשבר - משבר האקלים - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/nature/climate/.premium-MAGAZINE-1.9903308 4/12

הפקק, או מדף הקרח, נסוג בכ–20 ק"מ בין

2017 ל–2020, על פי מחקר שפורסם בשבוע

שעבר בכתב העת סיינס אדוונסס. מדף הקרח

המתפורר תויד בתצלומים שנעשו על ידי לוויין

אירופי המצלם כל שישה ימים את האזור. "אפשר

לראות חומר שניתק", אמר איאן ג'והין, המחבר

הראשי של המחקר ומומחה לקרחונים

באוניברסיטת וושינגטון. דומה כי עצם ההאצה

מחלישה את הקרחון, ועד כה איבדנו כ-20%

מהמדף הראשי".
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בין השנים 2017 ל-2020 התרחשו שלושה

אירועי שבירה גדולים, שיצרו קרחונים ימיים

שאורכם יותר מ–8 ק"מ ורוחבם 36 ק"מ. בהמשך

התפצלו הקרחונים הימיים לחתיכות עוד יותר

קטנות, אמר ג'והין. "סביר בהחלט שכל המדף

יישבר ויתפרק בתוך שנים אחדות", הוסיף החוקר.

"לדעתי, הסיכוי קלוש, אבל לא עד כדי כך קלוש".

אין מה לעשות נגד משבר האקלים? תחשבו שוב

Ian :צילום חריצים בקרח סמוך לקרחון פיין איילנד באנטארקטיקה
Joughin/אי־פי

זה לא אידאולוגי, זה משתלם, אומרים הפעילים
שחדרו להנהלת תאגיד הנפט הענק

הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט: לישראל אין
אסטרטגיה לאיום של אסון הקשור באקלים
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ג'והין עקב אחרי שתי נקודות על הקרחון הראשי

ומצא שהן נעות לכיוון הים במהירות שגדלה

ב–12% החל מ–2017. "פירוש הדבר ש–12%

יותר קרח מפיין איילנד מגיע לאוקיינוס, קרח שלא

היה שם קודם לכן", הוא הסביר.

קרחון פיין איילנד הוא אחד משני קרחונים סמוכים

במערב אנטארקטיקה. מדעני קרח חוששים

Ian :צילום חריצים בקרח סמוך לקרחון פיין איילנד באנטארקטיקה
Joughin/אי־פי
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מאובדן שני קרחונים אלו. הקרחון האחר הוא

קרחון תווייטס (Thwaites). פיין איילנד מכיל 180

טריליון טונות של קרח - שווה ערך לעליית גובה

פני הים בחצי מטר - והוא אחראי לכרבע מאובדן

הקרח ביבשת. "פיין איילנד ותוויטס עומדים

בראש דאגותינו עכשיו מפני שהם מתפרקים,

ושאר מערב אנטארקטיקה ילך בעקבותיהם, כך

עולה כמעט מכל המודלים", אמרה מדענית

הקרח איזבלה וליקוניה מאוניברסיטת קליפורניה

אירוויין, שלא השתתפה במחקר.

אף שאובדן קרח הוא חלק ממשבר האקלים, לא

התחוללה שום התחממות נוספת ויוצאת דופן

באזור שהביאה להאצה זו, אמר ג'והין. "תוצאות

מדעיות אלה ממשיכות להצביע על הפגיעות של

אנטרקטיקה, מאגר עיקרי לעלייה אפשרית של

גובה הים", הוסיפה טוויילה מון, מדענית במכון
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הלאומי לנתוני שלג וקרח, שלא השתתפה

במחקר. "שוב ושוב, עוד ועוד מחקרים מאשרים

שההתפתחויות באנטרקטיקה בעתיד יהיו תלויות

בפליטות גזי חממה בידי אדם".
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משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ
שלחו
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