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Gennem livets historie på Jorden har de astronomiske klimacykler ogGennem livets historie på Jorden har de astronomiske klimacykler og

biodiversiteten på Jorden været i direkte samspil med hinanden. Læs medbiodiversiteten på Jorden været i direkte samspil med hinanden. Læs med

herunder, hvor tre forskere forklarer hvordan og hvorfor. (Foto: herunder, hvor tre forskere forklarer hvordan og hvorfor. (Foto: ShutterstockShutterstock / /

Videnskab.dk)Videnskab.dk)
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Jordens klima er betinget af den mængde varme, der når os fra Solen. Det kender vi alleJordens klima er betinget af den mængde varme, der når os fra Solen. Det kender vi alle
til fra døgnets rytme og de skiftende årstider.til fra døgnets rytme og de skiftende årstider.

Men faktisk er Jordens position og afstand til Solen ikke konstant.Men faktisk er Jordens position og afstand til Solen ikke konstant.

Både dens afstand og hældning i forhold til Solen ændres over tusinder af år, da klodensBåde dens afstand og hældning i forhold til Solen ændres over tusinder af år, da klodens
bane følger helt bestemte cykliske ændringer.bane følger helt bestemte cykliske ændringer.

Disse astronomiske cykler kaldes under ét Disse astronomiske cykler kaldes under ét MilankovićMilanković-cykler, opkaldt efter den serbiske-cykler, opkaldt efter den serbiske
forsker Milutin Milanković, der første gang beskrev fænomenet i 1912–14, og deforsker Milutin Milanković, der første gang beskrev fænomenet i 1912–14, og de
resulterer i klimatiske variationer her på Jorden, fordi solindstrålingen ændres rytmiskresulterer i klimatiske variationer her på Jorden, fordi solindstrålingen ændres rytmisk
over tid.over tid.

Det er således ikke ny viden, at klimaet påvirkes af Milanković-cyklerne, men måske erDet er således ikke ny viden, at klimaet påvirkes af Milanković-cyklerne, men måske er
det ikke kun klimaet, disse cykler kontrollerer.det ikke kun klimaet, disse cykler kontrollerer.

Vi har lavet et nyt studie, der indikererVi har lavet et nyt studie, der indikerer, at også biodiversiteten var direkte afhængig af, at også biodiversiteten var direkte afhængig af
favorable, astronomiske forhold for allerede en halv milliard år siden.favorable, astronomiske forhold for allerede en halv milliard år siden.

Derfor åbner identi�cering af Milanković-cykler helt nye perspektiver i forståelsen af ikkeDerfor åbner identi�cering af Milanković-cykler helt nye perspektiver i forståelsen af ikke
blot fortidige klimavariationer, men også selve Jordens historie, og ja, måske enddablot fortidige klimavariationer, men også selve Jordens historie, og ja, måske endda
mangfoldigheden af det liv, der udfolder sig på vores klode.mangfoldigheden af det liv, der udfolder sig på vores klode.

Bestemte fossilerBestemte fossiler

kendetegner perioderkendetegner perioder

Cyklerne forekommer nemlig med megetCyklerne forekommer nemlig med meget
præcise tidsmæssige rytmer, som igenpræcise tidsmæssige rytmer, som igen
afspejler sig i de sedimentlag, der a�ejres iafspejler sig i de sedimentlag, der a�ejres i
den geologiske lagsøjle.den geologiske lagsøjle.

Traditionelt benyttes Traditionelt benyttes fossilerfossiler til at bestemme, til at bestemme,
hvor gamle hvor gamle sedimentlagsedimentlag er. Dette kaldes er. Dette kaldes
biostratigra�biostratigra�..

FaktaFakta

Denne artikel er en delDenne artikel er en del

afaf Videnskab.dk’s Forskerzonen Videnskab.dk’s Forskerzonen,,

hvor forskerne selv formidlerhvor forskerne selv formidler
deres forskning, viden ogderes forskning, viden og

holdninger til et bredt publikum –holdninger til et bredt publikum –

med hjælp fra redaktionen.med hjælp fra redaktionen.

Om ForskerzonenOm Forskerzonen

https://climate.nasa.gov/news/2948/milankovitch-orbital-cycles-and-their-role-in-earths-climate/
https://www.nature.com/articles/s41467-021-26396-4
https://da.wikipedia.org/wiki/Fossil
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Med andre ord er hver enkelt periode iMed andre ord er hver enkelt periode i
Jordens historie, i hvert fald igennem deJordens historie, i hvert fald igennem de
seneste 541 millioner år, kendetegnet afseneste 541 millioner år, kendetegnet af
bestemte fossiler.bestemte fossiler.

Finder man eksempelvis dinosaurknogler iFinder man eksempelvis dinosaurknogler i
lagene, ved man, at disse lag er fra Jordenslagene, ved man, at disse lag er fra Jordens
middelalder (middelalder (MesozoikumMesozoikum), hvorimod fund af), hvorimod fund af
trilobitskallertrilobitskaller viser, at lagene er fra Jordens viser, at lagene er fra Jordens
oldtid (oldtid (PalæozoikumPalæozoikum).).

Men forekomsten af fossiler er relativ iMen forekomsten af fossiler er relativ i
forhold til hinanden (den ene er ældre endforhold til hinanden (den ene er ældre end
den anden) og fortæller således ikke nogetden anden) og fortæller således ikke noget
om absolut tid – altså hvor mange millionerom absolut tid – altså hvor mange millioner
år tilbage i tiden en geologisk hændelse ligger.år tilbage i tiden en geologisk hændelse ligger.

Det kræver en portion heldDet kræver en portion held

For at kunne sætte ’årstal’ på sedimentlag er man nødt til at være lidt heldig –For at kunne sætte ’årstal’ på sedimentlag er man nødt til at være lidt heldig –
eksempelvis ved at �nde rester af fortidige vulkanudbrud.eksempelvis ved at �nde rester af fortidige vulkanudbrud.

Man kan være endnu heldigere, at resterne af vulkanudbruddene indeholder mineraletMan kan være endnu heldigere, at resterne af vulkanudbruddene indeholder mineralet
zirkonzirkon..

Det er et særdeles hårdført mineral, der har den særlige egenskab, at det kan overleveDet er et særdeles hårdført mineral, der har den særlige egenskab, at det kan overleve
den den pladetektoniskepladetektoniske tur dybt ind mod Jordens midte og ud igen. tur dybt ind mod Jordens midte og ud igen.

Og så, når det spyttes ud af en vulkan, ’nulstilles’ det således, at man ved at måle påOg så, når det spyttes ud af en vulkan, ’nulstilles’ det således, at man ved at måle på
bestemte isotopforhold af uran i forhold til bly kan sige, hvor gammelt lige præcis dettebestemte isotopforhold af uran i forhold til bly kan sige, hvor gammelt lige præcis dette
vulkanudbrud er.vulkanudbrud er.

Forskerzonen bliver udgivetForskerzonen bliver udgivet

takket være støtte fra takket være støtte fra voresvores

partnerepartnere: Lundbeckfonden,: Lundbeckfonden,
Aalborg Universitet, RoskildeAalborg Universitet, Roskilde

Universitet og SyddanskUniversitet og Syddansk

Universitet.Universitet.

Forskerzonens redaktionForskerzonens redaktion

prioriterer indholdet og styrer deprioriterer indholdet og styrer de
redaktionelle processer,redaktionelle processer,

uafhængigt af partnerne. Læsuafhængigt af partnerne. Læs

mere om mere om Forskerzonens mål,Forskerzonens mål,

visioner og retningslinjer hervisioner og retningslinjer her..

https://da.wikipedia.org/wiki/Mesozoikum
https://mst.dk/friluftsliv/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-natur/fortidens-natur/trilobit/
https://da.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6ozoikum
https://da.wikipedia.org/wiki/Zirkon
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Dermed kan man altså ret præcist sætte årmillioner på vulkanudbruddet og derved detsDermed kan man altså ret præcist sætte årmillioner på vulkanudbruddet og derved dets
alder i lagsøjlen.alder i lagsøjlen.

Dette kaldes Dette kaldes geokronologigeokronologi og kan bruges til at præcisere den relative alder, fossilerne og kan bruges til at præcisere den relative alder, fossilerne
indikerer.indikerer.

Præcise astronomiske cyklerPræcise astronomiske cykler

Milanković-cyklerne kan her bidrage med deres præcise astronomiske cykler, da de vilMilanković-cyklerne kan her bidrage med deres præcise astronomiske cykler, da de vil
kunne tidsangive hele lagpakker, som så kan være forankret i et eller �ere absoluttekunne tidsangive hele lagpakker, som så kan være forankret i et eller �ere absolutte
tidsankre.tidsankre.

Der �ndes tre forskellige slags Milanković-cykler, hver med sin egen længde på cyklen.Der �ndes tre forskellige slags Milanković-cykler, hver med sin egen længde på cyklen.

Kan man identi�cere dem i lagsøjlen – hvilket kræver exceptionelt velbevaredeKan man identi�cere dem i lagsøjlen – hvilket kræver exceptionelt velbevarede
sedimentlag – kan man astronomisk kalibrere sin geokronologi.sedimentlag – kan man astronomisk kalibrere sin geokronologi.

De tre forskellige Milanković-cykler, der alle naturligt påvirker det globale klima overDe tre forskellige Milanković-cykler, der alle naturligt påvirker det globale klima over

tusindtals år. Dette skyldes, at Jordens varierende kredsløbsændringer påvirkertusindtals år. Dette skyldes, at Jordens varierende kredsløbsændringer påvirker

insolationen (dvs. strålingen) fra Solen. Rytmen for både skævhed og præcession bliverinsolationen (dvs. strålingen) fra Solen. Rytmen for både skævhed og præcession bliver

kortere, jo længere man går tilbage i geologisk tid, mens eccentriciteten er stort setkortere, jo længere man går tilbage i geologisk tid, mens eccentriciteten er stort set

https://denstoredanske.lex.dk/geokronologi
https://videnskab.dk/files/articles_inline/figur_1_jordens_varierende_bane.jpg
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konstant. (Gra�k: Christian Mac Ørum Rasmussen, Jan Audun Rasmussen og Nicolaskonstant. (Gra�k: Christian Mac Ørum Rasmussen, Jan Audun Rasmussen og Nicolas

Thibault)Thibault)

Banen variererBanen varierer

Jordens bane om Solen varierer fra værende næsten cirkulær til svagt elliptisk i cykler afJordens bane om Solen varierer fra værende næsten cirkulær til svagt elliptisk i cykler af
110.000 og 405.000 års varighed.110.000 og 405.000 års varighed.

Dette kaldes excentriciteten og skyldes, at Solsystemets største planeter, Jupiter ogDette kaldes excentriciteten og skyldes, at Solsystemets største planeter, Jupiter og
Saturn, udover Solen og Månen, også trækker i os.Saturn, udover Solen og Månen, også trækker i os.

Samtidigt hælder Jordens akse i forhold til dens bane, hvilket er årsag til vores skiftendeSamtidigt hælder Jordens akse i forhold til dens bane, hvilket er årsag til vores skiftende
årstider.årstider.

Men denne hældning, kaldet aksehældningen eller skævheden, er ikke konstant, da denMen denne hældning, kaldet aksehældningen eller skævheden, er ikke konstant, da den
varierer over cykler af cirka 41.000 års varighed.varierer over cykler af cirka 41.000 års varighed.

Denne hældning har, sammen med eccentriciteten, stor ind�ydelse på dannelsen afDenne hældning har, sammen med eccentriciteten, stor ind�ydelse på dannelsen af
iskapper gennem tid.iskapper gennem tid.

Cyklerne bliver kortereCyklerne bliver kortere

Slutteligt ’slingrer’ Jorden som en snurretop, når den snurrer om sig selv. Dette skyldes,Slutteligt ’slingrer’ Jorden som en snurretop, når den snurrer om sig selv. Dette skyldes,
at tidevandskræfterne påvirkes af både Månen og Solen gennem tid.at tidevandskræfterne påvirkes af både Månen og Solen gennem tid.

Dette kaldes præcessionen, og den varierer for nuværende i cykler af cirka 21.000 årsDette kaldes præcessionen, og den varierer for nuværende i cykler af cirka 21.000 års
varighed.varighed.

Men faktisk er det sådan, at Jordens rotationshastighed aftager, da Månen langsomt erMen faktisk er det sådan, at Jordens rotationshastighed aftager, da Månen langsomt er
på vej væk fra os (det sker omtrent med samme hastighed, som vores negle vokser).på vej væk fra os (det sker omtrent med samme hastighed, som vores negle vokser).

I I SilurtidenSilurtiden, for 420 millioner år siden, ved vi eksempelvis fra fossile koraller, at året var, for 420 millioner år siden, ved vi eksempelvis fra fossile koraller, at året var
cirka 421 dage langt.cirka 421 dage langt.

https://denstoredanske.lex.dk/Silur
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Og fra et Og fra et dansk studiedansk studie ved vi også, at for omkring 500 millioner år siden, sidst i den ved vi også, at for omkring 500 millioner år siden, sidst i den
Kambriske periode, varede et døgn kun 21 timer og 47 minutter (det har forskerne selvKambriske periode, varede et døgn kun 21 timer og 47 minutter (det har forskerne selv
skrevet om her på Forskerzonen i skrevet om her på Forskerzonen i denne artikeldenne artikel).).

Dette har stor betydning, for det betyder faktisk, at præcessionscyklerne bliver kortereDette har stor betydning, for det betyder faktisk, at præcessionscyklerne bliver kortere
og kortere – altså højere tidsopløsning – desto længere vi bevæger os tilbage i Jordensog kortere – altså højere tidsopløsning – desto længere vi bevæger os tilbage i Jordens
historie.historie.

Den geologiske tidsskalaDen geologiske tidsskala

Det er således muligt, ved hjælp af Milanković-cykler, at give et bedre og mere præcistDet er således muligt, ved hjælp af Milanković-cykler, at give et bedre og mere præcist
overblik over den geologiske tidslinje, hvis bare man kan �nde velbevarede sedimentæreoverblik over den geologiske tidslinje, hvis bare man kan �nde velbevarede sedimentære
lagpakker.lagpakker.

Dette bliver dog sværere og sværere, jo længere man bevæger sig tilbage i geologisk tid.Dette bliver dog sværere og sværere, jo længere man bevæger sig tilbage i geologisk tid.
Det skyldes den tiltagende dårligere bevaring af sedimenter, der i sig selv skyldesDet skyldes den tiltagende dårligere bevaring af sedimenter, der i sig selv skyldes
erosion og den pladetektoniske cyklus.erosion og den pladetektoniske cyklus.

Derfor har man, for nuværende, kun været i stand til at lave en sammenhængendeDerfor har man, for nuværende, kun været i stand til at lave en sammenhængende
astronomisk kalibreret geologisk tidsskala igennem de seneste 66 millioner år.astronomisk kalibreret geologisk tidsskala igennem de seneste 66 millioner år.

Det gælder også for en god del af Jordens Middelalder, der strækker sig tilbage tilDet gælder også for en god del af Jordens Middelalder, der strækker sig tilbage til
begyndelsen af begyndelsen af TriastidenTriastiden for 245 millioner år siden. for 245 millioner år siden.

Vil man længere tilbage i tiden end dette, Vil man længere tilbage i tiden end dette, er det kun enkelte studierer det kun enkelte studier, der viser evidens, der viser evidens
for så gamle Milanković-cykler, hvor de samtidigt er dateret ved hjælp af en absolutfor så gamle Milanković-cykler, hvor de samtidigt er dateret ved hjælp af en absolut
isotop-alder.isotop-alder.

Ordovicium: En usædvanligt dramatisk geologiskOrdovicium: En usædvanligt dramatisk geologisk

periodeperiode

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: De første dyr på Jorden havde et kortere døgnDe første dyr på Jorden havde et kortere døgn

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/dansk-undergrund-afsloerer-500-millioner-aar-siden-var-et-doegn-timer-kortere
https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/de-foerste-dyr-paa-jorden-havde-en-kortere-dag
https://denstoredanske.lex.dk/Trias
https://www.nature.com/articles/ncomms3452
https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/de-foerste-dyr-paa-jorden-havde-en-kortere-dag
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Det er her vores nye studieDet er her vores nye studie kommer ind i billedet. kommer ind i billedet.

Det viser nemlig, på baggrund af en meget velblottet lagfølge fra Steinsodden i detDet viser nemlig, på baggrund af en meget velblottet lagfølge fra Steinsodden i det
sydlige Norge, en geokronologisk kalibreret astrokronologi, som er hele 469 millioner årsydlige Norge, en geokronologisk kalibreret astrokronologi, som er hele 469 millioner år
gammel.gammel.

Den daterer sig således tilbage til midt i den Den daterer sig således tilbage til midt i den OrdoviciskeOrdoviciske periode. Det var et tidspunkt i periode. Det var et tidspunkt i
Jordens historie, hvor der var særligt godt gang i den.Jordens historie, hvor der var særligt godt gang i den.

Det nye danske studie er baseret på den tykke, velblottede kalk- og mergelstenssektionDet nye danske studie er baseret på den tykke, velblottede kalk- og mergelstenssektion

ved Steinsodden i det sydlige Norge. Bemærk at lagene er lodretstående. (Gra�k:ved Steinsodden i det sydlige Norge. Bemærk at lagene er lodretstående. (Gra�k:

Rasmussen et al.Rasmussen et al.))

Et meteorbombardementEt meteorbombardement

Biodiversiteten i havene (på den tid var der kun liv i oceanerne) steg kraftigt.Biodiversiteten i havene (på den tid var der kun liv i oceanerne) steg kraftigt.

Faktisk er det den største marine biodiversitetsstigning, man overhovedet kenderFaktisk er det den største marine biodiversitetsstigning, man overhovedet kender
gennem hele Jordens historie.gennem hele Jordens historie.

Men ikke nok med det. Omtrent samtidig kolliderede en asteroide med et andetMen ikke nok med det. Omtrent samtidig kolliderede en asteroide med et andet
himmellegeme et sted imellem Mars og Jupiter.himmellegeme et sted imellem Mars og Jupiter.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26396-4
https://denstoredanske.lex.dk/Ordovicium
https://videnskab.dk/files/articles_inline/figur_2_jordens_varierende_bane_og_kalk_lag_og_sten_norge.jpg
https://www.nature.com/articles/s41467-021-26396-4/figures/2
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Dette startede et vedvarende meteorbombardement her på Jorden, som varede �ereDette startede et vedvarende meteorbombardement her på Jorden, som varede �ere
millioner år og som selv i dag – næsten en halv milliard år senere – stadig står formillioner år og som selv i dag – næsten en halv milliard år senere – stadig står for
omtrent en tredjedel af de meteoritter, der falder ned her på Jorden.omtrent en tredjedel af de meteoritter, der falder ned her på Jorden.

Hvorfor startede istiden?Hvorfor startede istiden?

Som om dette ikke var nok, skiftede klimaet også karakter.Som om dette ikke var nok, skiftede klimaet også karakter.

Det blev ret hurtigt koldere, og der blev dannet iskapper på den daværende sydpol (somDet blev ret hurtigt koldere, og der blev dannet iskapper på den daværende sydpol (som
i dag svarer til Sahara-området).i dag svarer til Sahara-området).

Da udgangspunktet var et noget varmere klima, betød det, at denne istid førte til etDa udgangspunktet var et noget varmere klima, betød det, at denne istid førte til et
temperaturvindue, der ligger tæt på det, vi kender fra i dag.temperaturvindue, der ligger tæt på det, vi kender fra i dag.

Det er derfor en udbredt antagelse, at det koldere klima var en direkte årsag til, atDet er derfor en udbredt antagelse, at det koldere klima var en direkte årsag til, at
biodiversiteten steg.biodiversiteten steg.

Men hvorfor skiftede Jordens klima pludseligt – hvorfor startede der en istid?Men hvorfor skiftede Jordens klima pludseligt – hvorfor startede der en istid?
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Det nye studies førsteforfatter JanDet nye studies førsteforfatter Jan

Audun Rasmussen ses her laveAudun Rasmussen ses her lave

Kosmisk støvKosmisk støv

Én teori foreslår, at det kan være det kosmiske støv fra asteroide-eksplosionen, som harÉn teori foreslår, at det kan være det kosmiske støv fra asteroide-eksplosionen, som har
sænket temperaturen på Jorden.sænket temperaturen på Jorden.

Det er en nærliggende tanke, men umiddelbart er det sværere at forklare, hvordan detteDet er en nærliggende tanke, men umiddelbart er det sværere at forklare, hvordan dette
skulle få biodiversiteten til at stige.skulle få biodiversiteten til at stige.

Støvets blokering af indstrålingen fra Solen må alt andet lige forventes at have haftStøvets blokering af indstrålingen fra Solen må alt andet lige forventes at have haft
negative konsekvenser for fotosyntetiske processer, som livet jo er afhængigt af.negative konsekvenser for fotosyntetiske processer, som livet jo er afhængigt af.

Den nye indsigtDen nye indsigt

Her giver den over 40 meter tykke Steinsodden-sektion vigtig ny indsigt.Her giver den over 40 meter tykke Steinsodden-sektion vigtig ny indsigt.

Den velbevarede sektion er kendetegnet ved skiftende kalk-og mergelsten a�ejret påDen velbevarede sektion er kendetegnet ved skiftende kalk-og mergelsten a�ejret på
relativt dybt vand, hvilket betyder, at sektionen må forventes at være ret komplet udenrelativt dybt vand, hvilket betyder, at sektionen må forventes at være ret komplet uden
betydelige afbrydelser i a�ejringen af kalkholdigt slam på havbunden.betydelige afbrydelser i a�ejringen af kalkholdigt slam på havbunden.

Det har derfor været muligt at �nde bådeDet har derfor været muligt at �nde både
præcessions- (21.000 års) og excentricitets-præcessions- (21.000 års) og excentricitets-
(405.00 års) cykler, som samtidigt kan kobles(405.00 års) cykler, som samtidigt kan kobles
til en præcis geokronologisk alder på 467,5til en præcis geokronologisk alder på 467,5
millioner år.millioner år.

Sektionen muliggør således en astronomiskSektionen muliggør således en astronomisk
kalibreret geokronologi gennem detkalibreret geokronologi gennem det
geologiske tidsinterval midt i Ordovicium, dergeologiske tidsinterval midt i Ordovicium, der
dækker starten på ovennævnte tre vigtigedækker starten på ovennævnte tre vigtige
hændelser:hændelser:

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Store opdagelser: Istid og istiderStore opdagelser: Istid og istider

https://videnskab.dk/files/articles_inline/figur_3_jordens_varierende_bane_jan_audun_rasmussen_norge_maaling.jpg
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/store-opdagelser-istid-og-istider
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opmålinger i felten i Norge. (Foto:opmålinger i felten i Norge. (Foto:

Privat)Privat)

BiodiversitetsstigningenBiodiversitetsstigningen

AsteroidekollisionenAsteroidekollisionen

Starten på den daværende istidStarten på den daværende istid

Det giver dermed – for første gang – et detaljeret indblik i hændelsesforløbet.Det giver dermed – for første gang – et detaljeret indblik i hændelsesforløbet.

En stigning i biodiversitetEn stigning i biodiversitet

Vores studie viser, at for 469,2 millioner år siden startede det koldere klima.Vores studie viser, at for 469,2 millioner år siden startede det koldere klima.

Præcis 200.000 år senere sker der et skifte fra, at 20.000 års cyklen dominerer, til at detPræcis 200.000 år senere sker der et skifte fra, at 20.000 års cyklen dominerer, til at det
er 405.000 års cyklen.er 405.000 års cyklen.

Dette skifte indikerer sandsynligvis, at klimaet nu er afkølet så meget, at egentligeDette skifte indikerer sandsynligvis, at klimaet nu er afkølet så meget, at egentlige
iskapper kunne dannes på den daværende sydpol.iskapper kunne dannes på den daværende sydpol.

Præcis på dette tidspunkt ved vi fra både Præcis på dette tidspunkt ved vi fra både globaleglobale og  og regionaleregionale data, at stigningen i data, at stigningen i
biodiversiteten begynder.biodiversiteten begynder.

Biodiversiteten stagnererBiodiversiteten stagnerer

Men hvad så med asteroide-kollisionen og det efterfølgende meteorbombardement,Men hvad så med asteroide-kollisionen og det efterfølgende meteorbombardement,
som jo skulle være årsag til netop denne biodiversitetsstigning?som jo skulle være årsag til netop denne biodiversitetsstigning?

Vores astrokronologi viser, at der går endnu 600.000 år, før asteroiden eksploderer –Vores astrokronologi viser, at der går endnu 600.000 år, før asteroiden eksploderer –
altså ret lang tid – men umiddelbart efter ses det, at artsdannelses-hastighedenaltså ret lang tid – men umiddelbart efter ses det, at artsdannelses-hastigheden
begynder at stagnere blandt �ere organismer, der levede på havbunden på den tid.begynder at stagnere blandt �ere organismer, der levede på havbunden på den tid.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Verdenskendt grønlandsk professor: Geologien harVerdenskendt grønlandsk professor: Geologien har
lært os, hvem vi i virkeligheden erlært os, hvem vi i virkeligheden er

https://www.pnas.org/content/116/15/7207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08912960601151744
https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/verdenskendt-groenlandsk-professor-geologien-har-laert-os-hvem-vi-i-virkeligheden-er
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I stedet for at skabe liv, ser det altså ud til, at det kosmiske støv virkede som en bremse,I stedet for at skabe liv, ser det altså ud til, at det kosmiske støv virkede som en bremse,
således at biodiversiteten stagnerer i en periode på måske nogle millioner år.således at biodiversiteten stagnerer i en periode på måske nogle millioner år.

De astronomiske klimacykler indvirkning påDe astronomiske klimacykler indvirkning på

biodiversitetenbiodiversiteten

Der tegner sig således et billede af, at det var det astronomisk betingede klimaskifte, derDer tegner sig således et billede af, at det var det astronomisk betingede klimaskifte, der
forårsagede den store biodiversitetsstigning midt i Ordovicium.forårsagede den store biodiversitetsstigning midt i Ordovicium.

Det lyder jo umiddelbart overraskende, at Jordens bane om Solen direkte kan påvirkeDet lyder jo umiddelbart overraskende, at Jordens bane om Solen direkte kan påvirke
biodiversiteten på Jorden.biodiversiteten på Jorden.

Men faktisk er der �ere sådanne eksempler fra yngre dele af Jordens historie –Men faktisk er der �ere sådanne eksempler fra yngre dele af Jordens historie –
eksempelvis hvordan eccentriciteten har påvirket artsdannelse blandt eksempelvis hvordan eccentriciteten har påvirket artsdannelse blandt pattedyrpattedyr de de
seneste 24 millioner år.seneste 24 millioner år.

Eller hvordan klimaskift induceret af Milanković-cykler påvirkede havstrømme og dervedEller hvordan klimaskift induceret af Milanković-cykler påvirkede havstrømme og derved
zooplanktonzooplankton på samme tid i Jordens historie, som Steinsodden-studiet er fra. på samme tid i Jordens historie, som Steinsodden-studiet er fra.

Der er således evidens fra �ere dele af livets historie for, at der er et direkte samspilDer er således evidens fra �ere dele af livets historie for, at der er et direkte samspil
mellem de astronomiske klimacykler og biodiversiteten på Jorden.mellem de astronomiske klimacykler og biodiversiteten på Jorden.

En dårlig cocktail for biodiversitetenEn dårlig cocktail for biodiversiteten

Men hvis livets mangfoldighed er steget og faldet i takt med Jordens astronomiskeMen hvis livets mangfoldighed er steget og faldet i takt med Jordens astronomiske
klimacykler gennem det meste af livets historie, hvordan bliver dette samspil så påvirketklimacykler gennem det meste af livets historie, hvordan bliver dette samspil så påvirket
af den nuværende menneskeskabte klima- og biodiversitetskrise?af den nuværende menneskeskabte klima- og biodiversitetskrise?

Det er et godt spørgsmål, som vi ikke rigtig ved noget om endnu. En ting er dog sikkert:Det er et godt spørgsmål, som vi ikke rigtig ved noget om endnu. En ting er dog sikkert:

Hvor det naturlige samspil foregår i rytmer over tusindvis af år, sker ændringerne nuHvor det naturlige samspil foregår i rytmer over tusindvis af år, sker ændringerne nu
med en hastighed, der er 10-100 gange hurtigere, end hvis økosystemerne naturligt villemed en hastighed, der er 10-100 gange hurtigere, end hvis økosystemerne naturligt ville
kunne tilpasse sig de astronomiske klimaskifter.kunne tilpasse sig de astronomiske klimaskifter.

https://www.nature.com/articles/nature05163
https://www.pnas.org/content/115/22/5686
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Alle må bruge og viderebringeAlle må bruge og viderebringe

Forskerzonens artiklerForskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det erPå Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er

vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfraAlle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra

følgende enkle krav:følgende enkle krav:

Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’sDet skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s

Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes påForskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på

web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.

Så et godt bud er nok – desværre – at arter ikke kan nå at tilpasse sig og dermed øgesSå et godt bud er nok – desværre – at arter ikke kan nå at tilpasse sig og dermed øges
risikoen for accelereret uddøen betragteligt med et stort fald i biodiversiteten til følge.risikoen for accelereret uddøen betragteligt med et stort fald i biodiversiteten til følge.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Forskere har undersøgt to enorme, mystiskeForskere har undersøgt to enorme, mystiske
strukturer i Jordens indrestrukturer i Jordens indre

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Hvordan bevarer vi biodiversiteten?Hvordan bevarer vi biodiversiteten?

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Mysteriet om Grønlands 3,7 milliarder år gamleMysteriet om Grønlands 3,7 milliarder år gamle
vulkaner er måske løstvulkaner er måske løst

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Dinosaur-dræbende asteroide ramte om foråretDinosaur-dræbende asteroide ramte om foråret

https://videnskab.dk/naturvidenskab/forskere-har-undersoegt-to-enorme-mystiske-strukturer-i-jordens-indre
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvordan-bevarer-vi-biodiversiteten
https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/mysteriet-om-groenlands-37-milliarder-aar-gamle-vulkaner-er-maaske-loest
https://videnskab.dk/naturvidenskab/fisk-afsloerer-det-var-foraar-paa-den-nordlige-halvkugle-da-dinosaurerne-blev
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Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindreArtiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre

andet aftales med forskeren).andet aftales med forskeren).

Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.

Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-

kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden �nder du i denkode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden �nder du i den

originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke påoriginale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på

knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke påknappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på

'Advanced' og kopiere koden. Du �nder linket til artiklen på The'Advanced' og kopiere koden. Du �nder linket til artiklen på The

Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis duDet er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du

publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv tilpublicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til

redaktør Anders Høeg Lammers på redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dkahl@videnskab.dk..

Læs mere om Forskerzonen i Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjerForskerzonens redaktionelle retningslinjer..

KilderKilder

Christian Mac Ørum Rasmussens pro�l (KU)Christian Mac Ørum Rasmussens pro�l (KU)

Jan Audun Rasmussens pro�l (ResearchGate)Jan Audun Rasmussens pro�l (ResearchGate)

Nicolas Thibaults pro�l (KU)Nicolas Thibaults pro�l (KU)

mailto:ahl@videnskab.dk
https://videnskab.dk/forskerzonens-vision-samt-redaktionelle-retningslinjer
https://snm.ku.dk/ansatte/ansatte/beskrivelse/?id=180382
https://www.researchgate.net/profile/Jan-Rasmussen-2
https://ign.ku.dk/ansatte/geologi/?pure=da/persons/339314
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"Middle Ordovician astrochronology decouples asteroid breakup from"Middle Ordovician astrochronology decouples asteroid breakup from
glacially-induced biotic radiations", Nature Communications (2021). DOI:glacially-induced biotic radiations", Nature Communications (2021). DOI:
10.1038/s41467-021-26396-410.1038/s41467-021-26396-4

"Time-calibrated Milankovitch cycles for the late Permian", Nature"Time-calibrated Milankovitch cycles for the late Permian", Nature
Communications (2013). DOI: 10.1038/ncomms3452Communications (2013). DOI: 10.1038/ncomms3452

"Cascading trend of Early Paleozoic marine radiations paused by Late"Cascading trend of Early Paleozoic marine radiations paused by Late
Ordovician extinctions", Earth, Atmosphere and Planetary Science (2019).Ordovician extinctions", Earth, Atmosphere and Planetary Science (2019).
DOI: 10.1073/pnas.1821123116DOI: 10.1073/pnas.1821123116

"Baltica: A mid Ordovician diversity hotspot", Historical Biology (2007). DOI:"Baltica: A mid Ordovician diversity hotspot", Historical Biology (2007). DOI:
10.1080/0891296060115174410.1080/08912960601151744

"Long-period astronomical forcing of mammal turnover", Nature (2006)."Long-period astronomical forcing of mammal turnover", Nature (2006).
DOI: 10.1038/nature05163DOI: 10.1038/nature05163

"Pacing of Paleozoic macroevolutionary rates by Milankovitch grand cycles","Pacing of Paleozoic macroevolutionary rates by Milankovitch grand cycles",
Biological Sciences (2018). DOI: 10.1073/pnas.1714342115Biological Sciences (2018). DOI: 10.1073/pnas.1714342115

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26396-4
https://www.nature.com/articles/ncomms3452
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1821123116
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08912960601151744
https://www.nature.com/articles/nature05163#citeas
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1714342115
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Nyhed: Lyt til artiklerNyhed: Lyt til artikler

Du kan nu Du kan nu lytte til udvalgte artiklerlytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte herunder. Du kan også lytte

til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du �nder demtil de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du �nder dem

under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

https://videnskab.dk/topic/lyt-til-artikler
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Ugens videnskabsbilledeUgens videnskabsbillede

Se �ere forskningsfotos på Se �ere forskningsfotos på vores Instagram-pro�lvores Instagram-pro�l, og , og læs om de nedenståendelæs om de nedenstående

prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker herprisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her..

https://www.instagram.com/videnskabdk/
https://videnskab.dk/naturvidenskab/en-funklende-komet-og-lysende-galakser-aarets-bedste-astrofotos-er-kaaret
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Vis mere på Instagram

199 Synes godt om

Tilføj en kommentar ...

Ny video fra TjekNy video fra Tjek
Tjek er en YouTube-kanalTjek er en YouTube-kanal om om

videnskab henvendt til unge.videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliverIndholdet på kanalen bliver

produceret af Videnskab.dk'sproduceret af Videnskab.dk's

videojournalister med sammevideojournalister med samme

journalistiske arbejdsgange, somjournalistiske arbejdsgange, som

bliver anvendt på Videnskab.dk.bliver anvendt på Videnskab.dk.
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Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selvHej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at viNu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi

introducerer osintroducerer os..

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at bliveVi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive

Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere omDanmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om

måneden.måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder ogVores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og

andet andet prisvindendeprisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden

https://videnskab.dk/videoproduktion?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=CFFVideoBanner
https://www.videnskab.dk/om
https://videnskab.dk/kultur-samfund/anders-bording-saerpris


25.11.2022 14.01 Er livets mangfoldighed et produkt af Jordens varierende bane i rummet?

https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/er-livets-mangfoldighed-et-produkt-af-jordens-varierende-bane-i-rummet 21/22

forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalisterVores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed,

klima, �loso� og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler,klima, �loso� og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler,

podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget Vi stiller meget høje kravhøje krav til,  til, hvordan vi �nder og laver vores historierhvordan vi �nder og laver vores historier. Vi har. Vi har

lavet et lavet et manifestmanifest med gode råd til at �nde troværdig information, og vi med gode råd til at �nde troværdig information, og vi

modtog i 2021 en modtog i 2021 en fornem prisfornem pris for vores  for vores guide til god, kritiskguide til god, kritisk

videnskabsjournalistikvidenskabsjournalistik..

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømmeVores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme

betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekkerbetydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker

vores artikler før publicering.vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra digHvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig

og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål tilog forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til

vores brevkasse vores brevkasse Spørg VidenskabenSpørg Videnskaben..

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her påVi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på

Videnskab.dk.Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreveFå et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os sendt til din indbakke. Du kan også følge os

på på sociale mediersociale medier: : FacebookFacebook, , TwitterTwitter, , InstagramInstagram, , YouTubeYouTube eller  eller LinkedInLinkedIn..

Med venlig hilsenMed venlig hilsen

Videnskab.dkVidenskab.dk
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https://videnskab.dk/topic/sporg-videnskaben
https://videnskab.dk/nyhedsbrev
https://videnskab.dk/kultur-samfund/youtube-facebook-instagram-foelg-videnskabdk-paa-de-sociale-medier
https://www.facebook.com/videnskabdk/
https://twitter.com/videnskabdk
https://www.instagram.com/videnskabdk/
https://www.youtube.com/user/Videnskabdk/featured
https://www.linkedin.com/company/1272908/


25.11.2022 14.01 Er livets mangfoldighed et produkt af Jordens varierende bane i rummet?

https://videnskab.dk/forskerzonen/naturvidenskab/er-livets-mangfoldighed-et-produkt-af-jordens-varierende-bane-i-rummet 22/22

https://www.facebook.com/groups/146761309295441?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=RedVerdenBanner

