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Varför klimattema?
Frågan låter sig lätt besvaras. Klimatet har nämligen återverkningar på de flesta
skeendena i naturen. Den globala uppvärmningen har redan nu gett påtagliga
effekter, t ex ökad avsmältning av glaciärer, mer frekventa stormar av olika slag
och ökad nederbörd med översvämningar som följd. Listan kan göras lång.
Naturen håller dessutom på att förändras, vilket vi i vårt land kan se på
trädgränsens förflyttning, smältning av permafrost och liknande. Mekanismerna
bakom uppvärmningen är så komplexa att de troligen aldrig kan förstås till fullo
av vetenskapen. Själva kopplingen mellan mänskliga aktiviteter och att klimatet
blir varmare är dock så väldokumenterad och oomtvistad att IPCC kan göra ett
mycket starkt ställningstagande i frågan, nämligen: "Human influence on the
climate system is clear".
Dagligen kan man läsa nya rön om vad klimatet betyder i de olika sammanhang.
Det är ett mycket stort intresse för klimatfrågor i massmedia. Diskussionen på
internationell basis pendlar mellan en skräck för klimatbaserade effekter eller att
förändringarna är enbart naturliga variationer. De kolproducerande länderna i
världen tillhör den senare gruppen. Inom forskningen har man däremot tagit den
globala uppvärmningen på allvar. I detta nummer av Markkontakt beskrivs några
viktiga klimateffekter, som väckt intresse på sistone.

Mauno Lassila
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Upptäckten av ”växthuseffekten”
Mauno Lassila

Att jordens atmosfärhölje fungerar som ett drivhus beskrev den förste
svenske nobelpristagaren i kemi Svante Arrhenius i ett arbete redan 1896.
Svängningarna i klimat mellan istider och värmeperioder kunde förklaras
av hur halterna av koldioxid hade varierat i atmosfären. Året efter
utvecklade den amerikanske geologen Thomas Chamberlin ungefär samma
tankegångar som Arrhenius. Vid denna tid var det många forskare i
Stockholm som hade synpunkter på varför istider bildades. Arrhenius
utgick från de forskningsrön som den franske matematikern och fysikern
Joseph Fournier hade publicerat i början av 1800talet. Denne hade visat
att den kortvågiga strålningen från solen hade lättare att passera atmosfären
än den långvågiga värmestrålningen från jorden att passera ut mot rymden.
Jorden fick därmed en betydligt högre temperatur än den annars skulle
haft. Senare under 1800talet kunde den brittiske fysikern John Tydall visa
att det var koldioxiden och vattenångan i atmosfären som bromsade den
långvågiga värmestrålningen att lämna jorden.
Professorn i geologi vid Stockholms högskola Arvid Högbom bidrog starkt
till att utveckla Arrhenius teori om vilken betydelse koldioxidens variation
i atmosfären hade på klimatet. Högbom undersökte framför allt hur
koldioxidcykeln hade varierat i ett geologiskt perspektiv. Till grund för
denna teori låg hans geologiska undersökningar samt teorin att
koldioxidhalten i atmosfären kunde ha varierat kraftigt beroende på
vulkanutbrott som emitterat koldioxid. Under 1800talet och innan den
industriella utvecklingen tog fart var halten koldioxid i atmosfären 280
ppm, och när noggranna mätningar 1958 startade på Hawaii var den 315
ppm. Idag har koldioxidhalten stigit till ca 400 ppm.
Genom att utnyttja forskningsrön från den amerikanske astronomen och
fysikern Samuel Langly, som fastställt strålningsenergin i olika våglängder,
beskrev Arrhenius att om halten koldioxid minskade med 2/3, skulle
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jordens temperatur sjunka med 3 grader C, medan en fördubbling av
koldioxidhalten skulle höja jordens temperatur med 56 grader C. Dessa
värden avviker inte särskilt mycket från de värden som framräknats idag.
Arrhenius såg närmast positivt på om halten koldioxid i atmosfären skulle
öka. Därvid skulle klimatet på nordliga breddgrader förbättras och
jordbruket avkasta större skördar.
Svante Arrhenius hade använt uttrycket drivbänk för att förklara
koldioxidens roll i atmosfären. Uttrycket greenhouse effect
(växthuseffekten) användes första gången 1909 av den amerikanske
fysikern R W Wood. Han ansåg dock växthuseffekten inte hade särskilt
stor betydelse eftersom luften i ett växthus är instängd, medan luften
utanför stiger med ökad uppvärmning och ersätts av svalare luft. Trots att
termen växthuseffekt inte är helt korrekt har den fått så stor spridning att
den accepterats helt.
Diskussionen om koldioxidens roll i atmosfären avstannade i viss mån
fram till 1950talet. Ett undantag är den engelske forskaren G S Callender
som 1938 visade att den ökning av den globala temperaturen som inträffat i
början av 1900talet skulle kunna förklaras av att atmosfären mellan 1890
och 1937 hade tillförts 150 miljoner ton koldioxid via förbränning av
fossila bränslen och att det av denna mängd fanns kvar 75 % i atmosfären.
Andra forskare visade i slutet av 1950talet att absorptionen av koldioxid i
haven var mycket långsammare än man trott.
Inom det Geofysiska året 195758 gjordes flera viktiga framsteg vad gäller
kunskapen om globala klimatförändringar och i vad mån mänsklig aktivitet
kunde bidra till dessa. Nya instrument och observationer från satelliter
förde kunskapsläget framåt. Vidare kunde borrkärnor från stora glaciärer
och oceanbottnar bidra med ny kunskap. Även mätningar av
koldioxidhalten i atmosfären visade på regelbundna variationer. År 1988
vittnade den amerikanske atmosfärsfysikern James Hansen inför en
kommitté under den amerikanska senaten att jorden höll på att bli varmare
och att det till största delen berodde på en ökning av mängden
växthusgaser i atmosfären. Hans inlägg fick mycket stor uppmärksamhet
och startade en diskussion bland breda folklager om vår framtid. Att hans
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framställning fick så stort genomslag kan troligen ha berott på att USA och
andra delar av jorden dessförinnan hade drabbats av torrkatastrofer och
kraftiga värmeböljor.
Debatten skapade ett behov av bättre kunskapsläge som politiker och
planerare kunde utgå ifrån. År 1988 grundades Intergovernmental Panel on
Climatic Change (IPCC) av två FNorgan, Världsmeteorologiska
organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP). En grupp på
närmare 400 forskare fick i uppdrag att summera kunskapsläget om
växthuseffekten och sannolikheten för ett ändrat globalt klimat. Dessa
fakta skulle också användas för att framskriva vilka förändringar och
konsekvenser som den stigande globala temperaturen kunde få. Denna
panel har under årens lopp kommit med flera rapporter, som gradvis verkar
ha blivit mer definitiva. IPCC tilldelades tillsammans med Al Gore Nobels
fredspris 2007.
Sedan 1952 års globala miljökonferens i Stockholm har ytterligare
konferenser hållits, t ex i Kyoto 1997, i Köpenhamn 2009 och i Rio de
Janeiro 2012. Frågan har gällt begränsning av utsläpp av olika
växthusgaser. I IPCC:s slutrapport 2007 sägs att världen går mot en
klimatkatastrof om inte radikala åtgärder vidtas för att minska utsläppen
och få kontroll över den globala uppvärmningen. Om inte utsläppen av
växthusgaser har avstannat fram till 2015, blir det omöjligt att begränsa
den framtida globala temperaturökningen till 2 grader C, som anses som
ett kritiskt värde för att undvika större klimatkatastrofer. Största ansvaret
ligger på de stora stenkolsproducenterna Kina, USA, Indien, Australien och
Sydafrika, men dessa nationer verkar hittills ha iakttagit en ganska
avvaktande hållning till utsläppsbegränsningar.
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Vad reglerar vårt klimat?
Anders Jonsson

Termen klimat kan kortfattat sägas vara ett medelvärde av vädret under en
längre period. En definition som ofta används är vädret under 30 år. Denna
definition varierar dock och blir inte särskilt användbar när man studerar
hur klimatet har varierat i ett historiskt perspektiv. Generellt kan det nog
sägas att ju längre tidsperspektiv som avses desto större tidsperiod används
för att definiera klimatet. Olika perspektiv kan också sättas på vad man
menar med klimatet, avses det lokala klimatet eller avses det globala
klimatet. Detta sätter också gränser för hur det varierar. På jordklotet av
idag så delas klimatet in i fem olika klimattyper enligt Köppensystemet (ett
av de mest använda klassificeringssystemen efter Wladimir Köppen): I)
tropiskt regnklimat, II) arida (torra) klimat, III) varmtempererat klimat, IV)
kalltempererat klimat och V) polarklimat. Detta delar in jordklotet i olika
zoner vilka har för dessa typiska klimat, och för dessa typiska variationer.
Dessa variationer är betydligt enklare att studera än om man studerar hela
jordklotets klimat. Att väga samman dessa till ett medelvärde är mycket
svårt och kräver en större mängd av mätutrustning fördelade på ett sådant
sätt att det kan ge en representativ bild av klimatet. Idag har vi
satellitmätningar som kan ge oss en ojämförligt bättre bild av klimatet än
vad som tidigare har kunnat ges. Detta gör också att vi har en mycket bättre
förståelse av klimatförändringarna under de år som vi har haft tillgång till
dessa data, dvs från 1970talet. Ur ett historiskt perspektiv är detta förstås
en mycket kort period.
Vi kan dock idag ändå säga att vi vet vilka huvudfaktorer som avgör vad vi
har för klimat. Hur dessa samverkar vet vi dock inte med säkerhet, vilket
också orsakar de stora osäkerheterna i de klimatmodeller som finns för att
förutspå kommande klimatförändringar.
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Solinstrålning
En grundläggande faktor är hur mycket energi vi får från solen. Planetens
läge i förhållande till solen är direkt avgörande för det klimat vi har. Så
förändringar i jordens bana runt solen kan skapa stora förändringar. Man
har också identifierat tre olika cykler som gemensamt benämns
Milankovitchcykler. 1) denna beskriver jordbanans excentricitet runt
jorden – cykeln varar här 100000 år. Jordbanans excentricitet innebär att
instrålningen under året kan variera ända upp till 23%, dvs instrålningen är
23% starkare i det läge när jorden är närmast solen jmf med när den är som
längst bort. I dagens läge är denna variation 6%. 2) jordklotets lutning i
förhållande till dess bana runt solen, eller axellutningen, har stor betydelse
för hur kraftiga årstider vi har. Axellutningen varierar mellan 22.1 och 24.5
grader. Ju kraftigare lutning desto större skillnad i instrålning mellan olika
årstider. Idag har vi en axellutning på 23.5 grader. Denna cykel är 41000 år.
3) jordaxelns precession beskriver också en cirkelrörelse med en cykel på
ca 21000år. Detta innebär att jordaxeln i det stora himlavalvet pekar åt olika
håll (idag pekar den norrut mot polstjärnan men detta kommer under
cykeln att variera). Detta påverkar jordens position på så sätt att idag
befinner sig norra halvklotet närmast solen under vintern, medan den är
längst ifrån solen under vintern på södra halvklotet. Detta medför också att
årstiderna idag varierar kraftigare på södra halvklotet än på norra. Om ca
10000 år så kommer situationen vara tvärtom. Förutom dessa tre cykler
finns det flertalet olika cykler som dock inte har samma starka inverkan på
vårt klimat.
Solinstrålning varierar också på grund av att solens aktivitet varierar. Den
mest omtalade cykeln som vi också märker under vår levnad känns igen
på solfläcksaktiviteten. Denna varierar under en 11årig cykel. Detta
betyder dock inte att det är en liknande cykel som återkommer vart 11:e år.
Antalet solfläckar varierar i en 11 års cykel men det är inte en regelbunden
variation. Under längre perioder så har man observerat (observationer är
gjorda sedan 1600talet) olika minima och maxima. Dessa cykler
återspeglar också variationer i den energi som når jorden. De observerade
variationerna i solenergi är procentuellt sett små. Sägas bör dock att vi inte
8
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har kunnat observera denna under någon längre tidsskala.
Rekonstruktioner har gjorts över längre tidsperioder för hur solenergin har
varierat. Bland annat så har man använt sig av andelen kol14 (kol14 är en
isotop av kol12, som är den vanliga formen, och har fler protoner i
kärnan). En sådan rekonstruktion ses i figuren. I denna så ses att andelen
kol14 var hög tidigare i historien och ett minima under vad som kallas
”lillaistiden”.

Figuren visar förekomst av kol14 över drygt de senaste 1000 åren, vilket
är tänkt att avspegla solaktiviteten och avspeglar den medeltida
värmeperioden och även lilla istiden. Källa Wikipedia.

Kosmisk strålning
Det är omdebatterat och inte helt klarlagt vilken betydelse denna har i
praktiken. Den kosmiska strålningen (inte inräknat solstrålningen) är
tämligen konstant. Dock så varierar det hur mycket av denna som når
jorden då mängden som når oss påverkas av hur stark solstrålningen är
(tanken är ungefär som att sätta två likpoliga magneter mot varandra). Den
kosmiska strålningen påverkar klimatet genom att påverka molnbildningen.
Mer kosmisk strålning ger mer moln och vi får då ett svalare klimat.
9
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Atmosfären
Vår atmosfär är en skyddande barriär mot den ogästvänliga rymden. Ett
flertal faktorer påverkar atmosfären och dess sammansättning. Exempelvis
jordens gravitation är avgörande för vilka gaser som kan stanna kvar i
atmosfären, då en låg gravitation gör att lätta gaser som helium och väte
inte kan stanna kvar utan försvinner i atmosfären. Temperaturen i
atmosfären är här avgörande (det påverkar hur snabbt gasmolekylerna rör
sig). Jordens magnetfält är också viktigt då denna verkar skyddande mot
solvinden som annars skulle kraftigt förtunna tjockleken på vår atmosfär.
En japansk forskargrupp har också nyligen publicerat en studie (i Physcial
Review Letters) som föreslår att magnetfältet har varit starkare under
istider. Detta som en effekt av att de stora ismassorna vid polarområdena
får jorden att snurra snabbare. Vilken effekt detta har haft på klimatet är i
dagsläget svårt att säga, men att det kan ha varit av betydelse är helt klart.
Sammansättningen på atmosfären är också avgörande för klimatet. Detta är
nog helt klart för de flesta då stora resurser sätts in för att minska
människans utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. De viktigaste
naturligt existerande växthusgaserna är vattenånga, koldioxid (CO2),
lustgas (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Av dessa är vattenånga den
som har störst betydelse för den växthuseffekt som atmosfären ger upphov
till. Lustgas har den starkaste potentialen att verka som en växthusgas, men
förekommer i så små koncentrationer att dess bidrag ändå blir betydligt
mindre än vattenånga. Utöver dessa finns det ett flertal gaser som
människan har producerat. Dessa förekommer i små koncentrationer men
kan ha en extremt kraftig potential som växthusgas. Det som människan
producerar mest av är koldioxid och metan och kan nog anses vara de
växthusgaser som orsakar det mesta av den klimatförändring som pågår
(enligt IPCC – the Intergovernmental Panel on Climate Change).

Indirekta klimatfaktorer
Det finns ett flertal faktorer som man skulle kunna kalla indirekta. Detta
 10 
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då de är uppkomna genom ett visst klimatscenario eller att de påverkas av
klimatet och i sig själva också kan påverka klimatet på det lokala planet.
Exempel på detta är planetens albedo (reflektiva förmåga – dvs reflektera
inkommande strålning och minska uppvärmningen) som påverkas av
förekomst av polarisarna men även av molnighet. Haven och havsströmmar
påverkas av klimatet genom sin stora förmåga att lagra och transportera
värme. Detta påverkar klimatet över regioner (som tex Golfströmmen) men
även globalt genom påverkan på den globala termohalina cirkulationen.

Andra faktorer
Det finns även andra möjligheter med vilka klimatet kan påverkas. Ett
exempel kan vara kraftiga vulkanutbrott. Dessa kan medföra att stora
mängder partiklar når och cirkulerar i atmosfären. Dessa dämpar mängden
strålning som når markytan, och ger därav en kylande effekt. Liknande
resultat skulle fås vid andra katastrofer som t.ex. stora meteoritnedslag.

Källor:
SMHI (smhi.se)
Wikipedia (wikipedia.org)
IPCC (ipcc.ch)
Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
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Jordens klimat under geologisk tid
AndersOlof Öhlén

Klimatet förändras ständigt och i ett kort perspektiv har medeltemperaturen
på jorden stigit nästan oavbrutet sedan den s.k. Lilla Istiden som enligt de
flesta studierna var som kallast under 1600talet. Men hur har det sett ut i
ett betydligt längre perspektiv, dvs ett geologiskt perspektiv och hur kan vi
egentligen veta något om klimatet i geologisk tid?
Temperaturmätningar av godtagbar noggrannhet har bara pågått under ett
ögonblick sett ur ett geologiskt perspektiv. För att få en bild av klimatet
längre tillbaka i jordens historia får man förlita sig på de spår av
klimatvariationer som finns i naturen, bevarade i sediment, berggrund och
olika organismer. Lyckligtvis har naturen visat sig lämna massor av olika
spår som kan läsas som en öppen bok av den som lärt sig tolka den
geologiska informationen.

Syreisotoper avslöjar klimatets förändringar
Syre förekommer naturligt med tre stabila isotoper, 16O, 17O resp. 18O. Ju
kallare havsvattnet är desto större blir andelen av den tyngsta isotopen
syre18. Temperaturförhållandena vid en viss tid kan rekonstrueras genom
att jämföra kvoten 16O/18O i fossil och mineraler där syre fastlagts när de
bildades. Tack vare detta kan vi få information om temperaturförändringar
i stora drag ända tillbaka till de nästan 4,4 miljarder år gamla
zirkonkristaller man funnit i Australien. Även atmosfärens och havens
halter av koldioxid och andra gaser där syre ingår kan beräknas med analys
av syreisotoperna i olika fossil och mineral.

 12 

Tidskriften Markkontakt nr 4 2013

Sediment och fossil samt andra indikatorer
Dendrokronologin använder analys av trädringar i både levande och döda
trädstammar för att rekonstruera klimatet längre tillbaka än vad
meteorologiska data medger. Pollenanalys kan ge vägledning om klimatet
baserat på att olika växtarter är mer eller mindre vanliga under vissa
klimatförhållanden. Lavars tillväxt på stenar, kemisk sammansättning i
musselskal, pärlor, koraller och en lång rad fossil kan också ge mer eller
mindre bra information om paleoklimatet. Borrkärnor från glaciärer,
Grönlandsisen och Antarktis samt sjö och havssediment är också viktiga
informationskällor, särskilt när man vill rekonstruera klimatet 100 000tals
år tillbaka i tiden. Några av de viktigaste borrkärnorna har tagits upp vid
forskningsstationen Vostok på Antarktis. Iskärnorna från Vostok har gett
oss en bild av såväl temperatur som atmosfärens innehåll av koldioxid och
metan över en period på ca 420 000 år. Ett europeiskt projekt, EPICA, har
vid den s.k. Dome C i östra Antarktis lyckats få ihop en tidsserie på ca 800
000 år.
Sedan 1960talet har ett par stora projekt pågått där djuphavsborrningar har
genomförts på ett stort antal platser i oceanernas bottnar. Från de
borrkärnor man fått fram har många tidsserier över förändringar i
temperatur, koldioxidhalt, metanhalt och annat tagits fram. Ett stort antal
grafer med tolkningar av klimatets utveckling över varierande tidsperioder
finns publicerade, de flesta också tillgängliga på nätet.
Sedimentens kornstorlek avslöjar vilken miljö de är avsatta i, om klimatet
har varierat mellan fuktigt, torrt eller kallt klimat med t.ex. konglomerat
som är en indikator på glacifluviala avsättningar. Förstenad morän, s.k.
tillit, är också en typisk klimatindikator. Olika typer av förestenade spår av
landformer kan avslöja om sedimentets avsatts i en öken, i en flod, i havet
eller någon annan typisk geologisk miljö.
Sedimentens och berggrundens kan avslöja både temperaturförändringar
och halten av koldioxid och andra gaser i atmosfären. Vilken typ av
sediment som avsätts, dess kemiska sammansättning, ingående mineral
m.m. kan även avslöja en lång rad andra omständigheter som kan kopplas
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till paleoklimatet. Det kan gälla förekomsten av kol som indikerar ett varmt
och fuktigt klimat med hög biomasseproduktion eller kolväten, olja och
gas i shelferna, som indikerar en hög produktion av alger i haven vilket i
sin tur tyder på ett varmt klimat. Hittar man bergsalt eller andra s.k.
evaporiter indikerar det givetvis torra klimat. En lång rad mineral kan,
beroende i vilken miljö de vanligen bildas, ge en detaljerad bild av vad
berggrunden på en viss plats utsatts för under sin existens.
Paleoklimatologerna kan med hjälp av de olika indikatorerna lägga ett stort
pussel eller likt en detektiv med hjälp av indicier och mer eller mindre
säkra bevis skapa en rimligt säker bild av hur klimatet globalt sett har
varierat sedan jorden bildades.
Till detta fogas också de astronomiska faktorer som inverkar på klimatet.
Den mesta energin till vår planet kommer från solen och i någon mån från
kosmiskt stoft, gaser och andra himlakroppar. Jorden föddes med ett
glödande inre som också innehåller radioaktiva isotoper som sönderfaller
vilket fortsättningsvis bidrar med energi. Den letar sig så småningom upp
till jordytan och vidare till atmosfären. Jordens heta inre är också drivkraft
bakom de kontinentala och marina plattornas rörelser och därmed
bergskedjeveckningar, vulkanism och andra processer som långsiktigt har
en avgörande betydelse för klimatet på planeten. Under paleozoikum har
det varit en god korrelation mellan solinstrålningen och temperaturen.
Med hjälp av alla tillgängliga indikatiorer samt modellberäkningar med
hjälp av stora datorer har man fått fram en bild av hur klimatet bör ha
varierat under större delen av jordens historia. En grundregel vid
tolkningen av resultaten är att upplösningen i tid och osäkerheten i
variationerna blir större ju längre tillbaka i tiden man kommer. I närtid (de
senaste 100 000 åren) kanske man har väldigt hög upplösning medan man
under prekambrisk tid (600 miljoner år eller äldre) kanske är nöjd om man
på årmiljonen – eller 10 miljoner år när – kan uttala sig om klimatet.
Kommer vi riktigt långt tillbaka till tiden före de första levande
organismerna på jorden dök upp är nog upplösningen snarare 50100
miljoner år. Det säger sig också självt att klimatvariationerna har varit
mycket fler än vad tidsserierna avslöjar.
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Jorden föddes varm
Universum, räknat från Big Bang, är drygt tre gånger äldre än planeten
Jorden som i dagsläget anses vara knappt 4,6 miljarder år gammal. Jorden
bildades ur ett hett moln av stjärnstoft och gaser, främst väte och helium.
Eftersom solen i sin ungdom inte hade fått igång kärnreaktionerna för fullt
motsvarade solstrålningen vid jordens tillkomst kanske var ca 70% av
dagens instrålning. Ändå tycks inte jorden ha varit en isklump vilket den
rimligen borde ha varit om allt bara berodde på instrålningen. Den unga
jorden hade dock bildats ur het materia i samband med otaliga små och
stora himlakroppars kollisioner i samband med att solsystemet blev allt
mer koncentrerat. Månen och Jorden bildades ur samma protoplanet efter
en kollision med en himlakropp som bör ha varit i samma storleksklass
som Mars. Månens kemiska sammansättning indikerar att den främst är
uppbyggd av material från den tidiga jordens yttre delar. Förekomsten av
het materia samt den täta atmosfären med hög halt av växthusgaser
hindrade sannolikt att temperaturen vid jordytan sjönk under fryspunkten.
Under den första tiden av jordens historia dominerade gaser som koldioxid,
vattenånga och metan samt förgasade mineraler och andra mer eller mindre
instabila grundämnen. Denna fas antas dock ha snabbt ha upphört i och
med att mineralen snabbt kristalliserade, något som kanske bara tog några
tusen år, vilket är oerhört kort tid geologiskt sett. I slutet av denna fas kan
temperaturen vid jordytan ha legat på ca 1800 grader C men sjönk snabbt
till högst 100200 grader. Bara efter några enstaka miljoner år hade
temperaturen fallit till nivåer där vatten kan existera i flytande form och
där de flesta mineralen kristalliserar i normala former. Från de äldsta
zirkonkristallerna och de äldsta bergarterna kan man dra slutsatsen att
jorden redan under perioden 4,4 till 3,8 miljarder år före nutid hade en
ganska låg temperatur även om den kanske var 2030 grader högre än idag
och där alltså liv i princip kunnat existera. Det kan också vara intressant att
notera att goda förhållandena för termofila bakterier nästan redan från
jordens början var hänvisade till lokala områden kring vulkaner och andra
heta zoner.
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Det kanske äldsta fasta ämnet som påträffats utgörs av mineralet zirkon
som man hittat i Australien och som anses vara ca 4,4 miljarder år
gammalt. De första bergarterna och därmed spåren av en fast jordskorpa
anses f.n. vara gnejs från Kanada där åldern åtminstone är ca 4 miljarder
år. Vissa prov tyder på åldrar inemot 4,3 miljarder år men det är ännu ett
omdiskuterat resultat bland petrologerna. Det är först i och med fynden av
någorlunda säkert tolkningsbar berggrund som man kan börja bena ut hur
klimatet kan ha sett ut på den tiden.

Jordens största miljökatastrof – det bästa som har hänt (oss)
Syre fanns endast momentant i den tidiga atmosfären som var starkt
reducerande. Så småningom skulle uppkomsten av de gröna växternas
fotosyntes ändra radikalt på detta. Först ökade syrehalten i haven eftersom
det var där de gröna algerna uppstod. När tillräckligt med syre avgått till
atmosfären så att denna började oxideras tog de gröna växterna steget upp
på land. Den s.k. syrekatastrofen, då atmosfären ändrades från en
reducerande till en oxiderande miljö, skedde för ca 2,3 miljarder år sedan
och är tydligt markerat genom förekomsten av stora mängder rostfärgade
bergarter med bl.a. många järnoxidmineral. I och med detta hade den
atmosfär vi har i dag i stora drag formats.
Figur 1: Syrehalten i
jordens atmosfär i ett
tidsperspektiv som når
tillbaka till tiden strax
före jordens bildande.

 16 

Tidskriften Markkontakt nr 4 2013

Syrehalten har dock varierat kraftigt och var som högst upp mot 35% men
idag är syrehalten knappt 21% (volym) och utgör tillsammans med kväve
(drygt 75 volym%) och argon (knappt 1 volym%) praktiskt taget hela
atmosfärens sammansättning.
Syrehalten gjorde ett par stora språng, och i och med att syre började
finnas tillgängligt i atmosfären började det skyddande ozonskiktet att
bildas, vilket möjliggjorde att livet kunde utvecklas på land. Fotosyntesen
bidrog också till att ytterligare minska halten av koldioxid i atmosfären.
Tidigare hade koldioxid främst kunnat föras ur haven och atmosfären
genom subduktionen då jordskorpa uppbyggd av karbonater förts ned
under angränsande plattor.
I grova drag kan man säga att atmosfären har varit syrehaltig under ungefär
halva jordens historia. Den ganska höga syrehalt vi har idag har endast
funnits under fanerozoikum, de knappt 600 miljoner senaste åren. Man har
också kunnat notera att toppar i syrehalten har inträffat i anslutning till
stora globala glaciationer.
Hela det biogeokemiska kretsloppet påverkades självklart på ett avgörande
sätt av syresättningen av atmosfären och i förlängningen hade detta också
en stor inverkan på klimatet under jordens fortsatta historia ända in i våra
dagar.
Det kan vara värt att komma ihåg att den syrehaltiga atmosfär vi haft under
fanerozoikum har visat sig vara förbluffande stabil och tålig.
Kataklysmiska vulkanutbrott, plattektoniska rörelser, glaciationer med
åtföljande snabba uppvärmningar samt våldsamma meteoritnedslag har i
huvudsak inte medfört att atmosfären ändrat sina egenskaper.
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Figur 2: Variation i halten syre18 genom jordens hela historia. Variationen kan tolkas
som variation i temperatur.
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I figur 2 visas en av de få tidsserierna som visar klimatets variationer
under hela jordens historia. Notera att skalan är uppdelat så att
fanerozoikum visas betydligt mer noggrant än prekambrisk tid. Under
fanerozoikum är fyra perioder med ett större antal istider markerade. En av
dessa är dock osäker. Spår av istider finns dock i bergarter även utanför
dessa perioder. Under en helt dominerande del av jordens geologiska
historia har inga landisar av betydelse förekommit på jorden.
I figur 3 visas temperatur och koldioxidvariationer under de senaste 550
miljoner åren. Sedan slutet av tertiärtiden och under kvartärtiden fram till
nutiden befinner sig jorden i en av de relativt ovanliga perioderna då istider
förekommer. Man kan bara spekulera om klimatet på lång sikt är på väg

Figur 3: Medeltemperatur och koldioxidhalt i atmosfären sedan kambrisk tid.

mot samma kalla nivå som under de två tidigare periderna under
fanerozoikum eller om vi nu nått botten på denna kalla period.
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Figur 4: En mer detaljerad bild av temperaturvariationen globalt sett under de senaste
5,5 miljoner åren.

Korrelationen mellan koldioxidhalt och temperatur är ganska dålig vilket
understryker bilden av att också många andra faktorer än koldioxidhalten i
atmosfären påverkar klimatet på jorden. Uppskattningarna är lite
varierande men allt tyder på att jorden skulle vara en stelfrusen ”snöboll”
utan atmosfärens växthuseffekt. Utan denna effekt skulle temperaturen
vara mellan 15 och 20 grader C. Genom den geologiska historien har
medeltemperaturen, som i dag ligger på ca +14 grader, varierat från ca +12
grader till +22 grader.
Temperaturserien i figur 4 baseras på 57 olika borrkärnor från oceanernas
bottensediment. Borrningar i djuphavens bottensediment har pågått sedan
mitten av 1960talet då fartyget Glomar Challenger påbörjade det
omfattande arbetet att kartlägga världshavens maringeologi.
Under de senaste 5,5 miljoner åren har temperaturen sjunkit successivt
samtidigt som också variationerna har ökat kraftigt. Detta är en bild som
återfinns under flera perioder av återkommande istider. En fråga man kan
ställa sig är om den långsiktiga utvecklingen nu går mot ytterligare en
glaciation eller om jorden återigen långsiktigt börjar värmas upp mot de
nivåer som rådde under slutet av tertiärtiden. Den uppvärmning av
atmosfärens nedre del som de facto inträffat sedan Lilla istiden kan å ena
sidan vara en av de otaliga variationerna som de senaste årmiljonerna
uppvisat eller en definitiv vändning uppåt mot varmare – och sett ur ett
långsiktigt geologiskt perspektiv – mer normala klimatförhållanden.
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Källor/läs mer:
Numera finns en veritabel lavaström av information att tillgå om
klimatrelaterade frågor, det mesta mer eller mindre lättillgängligt på nätet.
För mer litteratur, artiklar och inte minst nedladdningsbar rådata från
VOSTOK borrningar kan man gå till (Googla på!) NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) – NOAA National Climatic
Data Center/NOAA Paleoclimatology. Där finns också data från
borrningarna vid Dome C i östra Antarktis – EPICA (European Project for
Ice Coring in Antarctica). Från webbplatserna kan man också länkas till en
uppsjö av vetenskapliga artiklar som använder rådata från dessa
borrporjekt.
Figur 1: Förenkling av diagram från snowballearth.org
Figur 2: Wikipedia/British Geol. Survey/Nature/R
Rohde/Lisiecki/Zachos/AM Hessing mfl.
Figur 3: Förenklat diagram efter Nasif Nahle (fr. Biology Cabinet)
Figur 4: Lisiecki, L.E. & Raymo, M.E. (Paleoceanography
20/2005)./Wikimedia Commons.
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Klimatet efter den senaste istiden
Anders Jonsson
Sedan tiden efter det den senaste istiden, som hade sitt maximum för
2000026500 år sedan, har klimatet blivit avsevärt varmare. De första
tecknen på en uppvärmning har hittats på norra halvklotet och räknas att ha
skett ett par årtusenden innan det skedde på södra halvklotet. Dock så
skedde den första isavsmältningen på södra halvklotet flera årtusenden före
norra halvklotet. Södra halvklotet och den ekvatoriala regionen har setts att
ha blivit kontinuerligt varmare under denna tidiga period. På norra
halvklotet avslutades den senaste istiden med stora variationer i klimatet,
och den stora deglaciationen inleddes för ca 14600 år sedan. I början på
Holocen (perioden från ca 11600 år sedan och fram till idag) beskrivs
klimatet på norra halvklotet som kaotiskt. Detta anser forskare beror på att
stora mängder vatten från avsmältande isar påverkade havsströmmar som
transporterar värme över stora avstånd. Vid studier av klimatproxies (med
proxies menas att man studerar något som kan tolkas som något annat, i
det här fallet klimat) över världen kan man inte hitta några gemensamma
mönster som går igen överallt. Däremot ses samma trender på flera olika
platser eller regioner. Man kan hitta pådrivande faktorer till en
klimatförändring, som tex förändrad instrålning – som kan ses i kol14
sammansättningen av atmosfären (se figur i avsnittet ”vad reglerar
klimatet”), som dock verkar påverka klimatet olika i olika delar av världen.
Detta är troligen ett vanligt fenomen. Under mitten av Holocen, för ca
6000 år sedan, var inlandsisarna bortsmälta och även stora delar av
Grönlandsisen var smält. Isen på Vatnajökull kan möjligen också helt ha
varit bortsmält.
Under den senare delen av Holocen, de senaste tusentalet åren, finns det
flertalet detaljerade temperaturtrender framtagna från olika proxis. Det ses
av dessa att det inte finns någon global gemensam trend. Den ofta nämnda
medeltida värmeperioden och den lillaistiden ses i temperaturtrenderna
från vissa forskargrupper men tycks vara begränsade till norra hemisfären
eller delar av denna.
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Figuren visar ett antal olika historiska temperaturtrender sedan det tidiga
Holocen. Den svarta tjocka linjen visar ett medelvärde av de övriga. Källa
Wikipedia.

De gemensamma temperaturtrenderna som ses på norra respektive södra
halvklotet har kopplats till förändringar i cirkulationsmönster i atmosfären
och i haven. Medan avkylningen under lilla istiden inte var en global
företeelse så har de senaste 100150 årens uppvärmning skett globalt.
Förklaringen till denna klimatförändring är komplex. Även om det tidigare
har varit varmare tycks saknas en tidigare analogi i klimathistorien. Det
ligger därför nära till hands att förklara klimatförändringen med de
antropogena utsläppen av växthusgaser.

Källa:
Denna text är ett försök till att sammanfatta vad som sägs i
Björck S. (2011). Current global warming appears anomalous in relation to
the climate of the last 20000 years. Climate Research 48:511.
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