Dagens bild 9 mars 2016

På på SVT:s hemsida om vinterns utbredning. 14 miljoner kvadratkilometer är knappast inte
rekordlitet. Minskningen är 12 %.
20011 och 2007 var det också samma utbredning som 2005 och nu under ett El Ninoår har det gått
ner lite till. I slutet på sjuttiotalet och andra delen av åttiotalet var isvolymen och troligen även
isutbredningen extra stor. Nedanstående diagram över isvolymen visar hur det har varierat. Den
satellitövervakning som vi har nu fanns inte förrän 1979. Det skulle ha varit intressant att jämföra
50-talet med i år när det gäller isutbredningen men korrekta isutbredningsuppgifter finns först fom
satellitåldern.

Vi kan jämföra isutbredningen 1981 0ch 2010 i mars månad. I första hand lite mindre is öster om
Spetsbergen i mars månad men den stora skillnaden är i september. Se kartorna nedan. Hämtat från
http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?
fm=09&fd=15&fy=1981&sm=09&sd=15&sy=2010

Sommaren och tidig höst större skillnad. Detta är den stora förändringen.

Nu jämför vi med 2016 se bilder nedan. Största skillnaden är öster om Spetsbergen.

Det är dags att påminna sig vad norrmännen hittat på norra Grönland. Det var varmare förr och
kanske på sommaren isfritt i Arktis. På bilden ser du en övergiven bosättning på norra Grönland. Är
vi då på väg mot samma förhållande nu med isfritt i Arktis på sensommaren?

Danskarna har sedan femtiotalet mätt temperaturen på norra Grönland. Se nedanstående länk.
http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php

Det varmt i Arktis får vi veta i media. Hur varmt? Istället för minus 30 är det minus 20 grader vissa
dygn, lite fler dygn än normalt.

Vi jämför med sjuttiotalet. 1976. Du ser att det är stora svängningar på vintern.

Även då var det varmt på norra Grönland. Det vi kan lägga märke till är att sommartemperaturen
inte har ändrats sedan slutet på 50-talet.
En annan indikator på klimatet är isen vid Island. Det är vid arktisisens utkanter som man hittar de
stora variationerna. Omkring Island pga av sjöfarten finns det uppgifter långt tillbaka. Här är det
extra intressant att studera isförekomsten vintertid. Uppgifterna är mer säkra från år 1500. enligt
artikeln.

Detta är hämtat från http://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/SR/sr05-02.pdf DMI är Danmarks
motsvarighet till SMHI. Det var mycket is från början av 1600-talet till en bit in på 1900-talet plus
på sjuttiotalet o åttiotalet.
Behöver man vara orolig? Jag svarar nej!
I år är det andra året i en El Nino-händelse. Värmen som lagrats i västra Stilla Havet har först mot
den amerikanska kontinenten. Detta fenomen värmer upp hela världen.
Strömmarna i Stilla havet ändrar riktning.

Vissa år är detta El Nino fenomen extra starkt. Ska bli mycket intressant att se hur det ska fortsätta.
Anchorage i Alaska har för lite snö fick vi se på nyheterna i häromdagen.
Denna stad ligger inom det varmmarkerade området.

2012 skrevs det följande. Från http://www.adn.com/article/anchorage-alaska-breaks-seasonalsnowfall-record Nu är det precis tvärtom extra lite snö. Anchorage är ett område med stora
variationer.

Visst varierar det i Alaska. Ska bli intressant att få hela statistiken för i år när mars månad är över.
Blir det som 2003 eller på 70-talet?

Om vi till sist tar temperaturen i Alaska genom att titta på temperaturavvikelserna i slutet på 70-talet
ägde ett temperaturskifte rum som förklaras med förändrade temperaturer i Stilla Havet.
Förändringarna går under beteckningen PDO.
Temperaturen i Anchoragebukten
Från http://climate.gi.alaska.edu/history/Cook.html
Saknar visserligen 2000-talet men vi ser samma förändringar i slutet på 70-talet.

