
Poniższy opis łączy podwodną wieczną zmarzlinę i  hydraty metanu w Arktyce. Te dwa źródła metanu są
wystarczająco podobne, aby uzasadnić rozpatrywanie ich we wzajemnym powiązaniu.  Korporacja    MSNBC
wiedziała o uwolnieniu metanu z dna Oceanu Arktycznego w roku 2007. Zadziwiające jest to, że dzisiaj fakt
ten jest przez redakcję ignorowany. 

Około  250  pióropuszy  hydratów  metanu  wydostaje  się  z  płytkiego  arktycznego  dna  morskiego,
prawdopodobnie w wyniku wzrostu regionalnej temperatury o 1°C, o czym poinformowano 6 sierpnia 2009
w    Geophysical  Research  Letters.  Metan  wydobywający  się  z  Oceanu  Arktycznego opisano  dodatkowo
w  Science   z  marca  2010.  W  kolejnej  analizie  na  łamach    Geophysical  Research  Letters   z  czerwca  2010
stwierdzono, że niewielki wzrost temperatury spowoduje  uwolnienie do 16.000 ton metanu rocznie. Burze
przyspieszają emisje według badania z 24 listopada 2013 w   Nature Geoscience. Ostatnia analiza konkluduje
również,  że  Wschodni  Syberyjski  Szelf  Kontynentalny  uwalnia  rocznie  do  atmosfery  co  najmniej  17
teragramów metanu; 7 lat wcześniej wartość ta wynosiła zaledwie 0.5 teragramów (teragram to 1 milion ton).
Według  projektu  NASA  CARVE  pióropusze  metanu  miały  szerokość  do  150  km  w  połowie  lipca  2013.
Spodziewany jest wzrost średniej globalnej temperatury o ponad 4°C przed rokiem 2030 i 10°C przed 2040
wyłącznie na podstawie emisji metanu z Oceanu Arktycznego – wykazała to  analiza Sama Carany (proszę
przyjrzeć się szczególnie ilustracji nr 24). Tymczasem prognoza Malcolma Lighta z 9 lutego 2012 o możliwej
zagładzie  życia  na  Ziemi  do  połowy  XXI  wieku pojawiła  się  przedwcześnie,  ponieważ  jego  konkluzja
o  wykładniczym  uwolnieniu  metanu  latem  2011  została  oparta  na  danych,  które  zostały  zrewidowane
i wygładzone przez amerykańskie agencje rządowe. Kolejne ujawnione informacje – zwłaszcza z projektu
CARVE  –  wskazują,  że  istnieje  poważne  zagrożenie  katastrofalnymi  emisjami  metanu.  (Wątpię,  aby
cywilizacja przemysłowa była w stanie unicestwić całe planetarne życie, ale do tego najwyraźniej zmierza.)
Katastrofalnie szybkie uwalnianie metanu w Arktyce dodatkowo potwierdza  wyczerpująca analiza Nafeeza
Ahmeda na łamach   Guardiana   z 5 sierpnia 2013 oraz Natalii Szakowej (badacz Wschodniego Syberyjskiego
Szelfu Kontynentalnego) w wywiadzie z Nickiem Breeze z 29 lipca 2013 (proszę zwrócić uwagę na wyraz
zaniepokojenia pojawiający się na jej twarzy w 8 minucie rozmowy). Wydanie Geophysical Research Letters
z  16  sierpnia  2013  zawiera  raport z  syberyjskiego  Morza  Karskiego,  gdzie  „region  arktycznego  szelfu
z  rozległymi  emisjami  gazu  z  dna  morskiego  sugeruje,  iż  wieczna  zmarzlina  doświadczyła  znacznie
poważniejszej degradacji, niż wcześniej sądzono.” Na początku listopada 2013  poziomy metanu o wartości
znacznie przekraczającej 2.600 ppb odnotowano na różnych wysokościach Arktyki. W tym samym miesiącu
zespół Szakowej opublikował w Nature Geoscience   analizę, która sugeruje, że “ze Wschodniego Syberyjskiego
Szelfu Kontynentalnego uwalniane są znaczące ilości metanu” i podkreśla,  że  ‚erupcja’ metanu o wartości
pięćdziesięciu miliardów ton może ogrzać Ziemię o 1.3°  C. Takie zdarzenie jest “wysoce prawdopodobne w
każdej chwili.” 

Do 15 grudnia 2013 metan ulatniający się z dna Oceanu Arktycznego miał dość siły, aby zapobiec tworzeniu
się  lodu  morskiego  na  tym obszarze.  Prawie  dwa  lata  po  swojej  wstępnej,  często  lekceważonej  analizie
Malcolm Light sformułował 22 grudnia 2013 wniosek, że „przekroczyliśmy punkt krytyczny hydratów metanu
i  obecnie  przyspieszamy  w  stronę  wymarcia,  ponieważ  ‚działo  klatratu’  wystrzeliwuje  salwy  metanu  do
atmosfery Arktyki”. Według analizy Lighta z końca 2013, temperatura atmosfery Ziemi będzie przypominać
atmosferę  Wenus  jeszcze  przed  rokiem  2100.  Dwa  tygodnie  później,  w  eseju  akcentującym  wyginięcie
gatunku  ludzkiego  w  bliskiej  przyszłości,  Light  stwierdza:  „Tempo  przenoszenia  prądu  zatokowego
uruchomiło w Arktyce ‚działo klatratu metanu’ w 2007 roku, kiedy jego energia/rok przekroczyła 10 milionów
razy ilość energii/rok niezbędnej do dysocjacji arktycznych hydratów metanu.”  Nic dziwnego, że nastąpiło to
w  2007  roku,  kiedy  zasięg  arktycznego  lodu  morskiego  osiągnął  punkt  krytyczny.  Uruchomienie  ‚działa
klatratu metanu’ potwierdza również Örjan Gustafsson z Uniwersytetu w Sztokholmie, który w dniu 23 lipca
2014 podzielił się raportem z rejsu po Morzu Łaptiewów: „Wyniki wstępnych analiz próbek wody morskiej
wykazały poziom rozpuszczonego metanu, który jest od 10 do 50 razy wyższy niż poziom tła.” [Glacjolog]
Jason Box  odpowiada na tę wiadomość w zachowawczy sposób – niczego innego nie spodziewam się po
naukowcach akademickich – w dniu 27 lipca 2014 roku: „Jakie znaczenie ma według mnie ta wiadomość?
Podwyższony poziom atmosferycznego węgla  ze spalania paliw kopalnych jest  mechanizmem spustowym
szturchającym klimatycznego smoka. Trajektoria, którą zdążamy prowadzi do obudzenia niekontrolowanego
ogrzania  klimatu,  które  zdewastuje  globalne  systemy  rolne,  powodując  masowy  głód  i  konflikty.
W  porównaniu  z  nimi  wzrost  poziomu  morza  będzie  drobnostką.”  Później,  podczas  wywiadu  z    Vice
opublikowanego 1 sierpnia 2014, Box nieco się rozluźnił mówiąc, „Nawet jeśli niewielki ułamek arktycznego
węgla został uwolniony do atmosfery, mamy przesrane.” Zaufaj mi Jason, jest po wszystkim.

Równolegle  z  misją  na  Morzu  Łaptiewów  na  Syberii  odkryto  kilka  ogromnych  dziur.  Wstępna  reakcja
w literaturze naukowej, analiza opublikowana 31 lipca 2014 w   Nature  , wskazuje na poziom atmosferycznego
metanu 50.000 razy wyższy od normalnego. Artykuł z 4 sierpnia 2014 w   TruthOut   rozważa kwestię kraterów:
„Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy może zobaczycie koniec znanego nam świata za swojego życia,
prawdopodobnie  nie  powinniście  czytać  tego  artykułu,  studiować  wykresów,  ani  patrzeć  na  zdjęcia
utworzonych przez metan kraterów zwanych smoczym oddechem.”

Jeden z autorów dwóch prac badawczych dotyczących syberyjskiego Morza Karskiego  w dniu 22 grudnia
2014 stwierdził: „Jeśli temperatura oceanów wzrośnie o dwa stopnie, jak sugerują pewne raporty, to nastąpi
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ekstremalne przyspieszenie topnienia. Ocieplający się klimat może doprowadzić do wybuchowego uwolnienia
gazu z płycizn.” Jak już wiadomo od kilku lat, wzrost o 2°C jest już przesądzony.

Pod koniec lutego 2015 w mediach popularnych powróciła saga o syberyjskich kraterach, które są „liczniejsze
i  bardziej  przerażające  niż  ktokolwiek  przypuszczał.” Oczywiście  raporty  koncentrują  się  na  skutkach
gospodarczych i potrzebie dalszych badań.

Wagi  metanu  nie  sposób  wyolbrzymić.  Coraz  więcej  dowodów  wskazuje  na  emisje  metanu  jako  główną
przyczynę  Wymierania permskiego,  o czym informuje Proceedings of the National Academy of Sciences  ,
numer z 31 marca 2014. Jak poinformował 14 lipca 2014 Malcolm Light: „W podmorskich hydratach Arktyki
zalegają tak ogromne rezerwy metanu, że nawet jeśli uwolnionych zostanie tylko kilka procent, doprowadzi to
do  wzrostu  średniej  temperatury  ziemskiej  atmosfery  o  10°C i  wywoła  masowe  wymieranie  na  skalę
permskiego, które zakończy życie nas wszystkich.”

Dyskusja na temat uwolnienia metanu z Oceanu Arktycznego stała się gorąca (gra słów zamierzona). [Fizyk-
klimatolog]  Paul  Beckwith  został  skrytykowany  przez  zachowawczą  witrynę  Skeptical  Science.  Jego
odpowiedź z dnia 9 sierpnia 2013 znajduje się tutaj.

24 lutego 2014 Robert Scribbler przedstawia porażające podsumowanie i  kończy: „W Oceanie Arktycznym
zaobserwowano dwa szczególnie duże i niepokojące wybuchy metanu z morskiego dna do atmosfery.” Takie
zdarzenie nie miało miejsca w ciągu ostatnich 45 milionów lat. Ostateczna konkluzja Scribblera: „Wygląda na
to, że nadszedł czas niebezpiecznego i wybuchowego przebudzenia.”

Koncentracja metanu: Globalna dystrybucja [źródło: NASA]

Sam Carana w  analizie z 10 września 2014 zamieścił  poniższy wykres. Sporządzony na podstawie danych
z kilku wiarygodnych źródeł  [Międzyrządowy Zespół  ds.  Zmian Klimatu,  Amerykańska Narodowa Służba
Oceaniczna  i  Meteorologiczna,  Światowa  Organizacja  Meteorologiczna,  Meteorologiczny  Operacyjny
program satelitarny], wyraźnie pokazuje, że trwa wykładnicze uwalnianie metanu. Robert Scribbler w końcu
dochodzi do tego samego wniosku 8 grudnia 2014 roku.

 

Globalne poziomy emisji metanu [źródło: Arctic News] 
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