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Hvis man kommer kørende ind 
mod Beijing ad vej S 342, kan 
man på højde med forstaden 
Xiahuayuan betragte et helt sær-

egent naturfænomen. Der, hvor vejen skærer 
sig igennem landskabet, kan man se, hvordan 
undergrunden er helt gennemstribet.

Striberne spejler den enorme kraft, der igen-
nem milliarder af år har vekselvirket mellem 
Solen, Jorden, Månen og planeterne Jupiter 
og Venus. Det er som en flere hundrede meter 
lang stregkode eller en sort-hvid filmstrim-

mel, der afkoder en astronomisk dans mellem 
himmellegemerne. De geologiske spor af 
dette samspil er nu udforsket, og resultaterne 
er netop offentliggjort i Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

Vejskæringen var havbund for halvanden 
milliard år siden. Altså mere end halvvejs 
gennem Jordens hidtidige historie, men stadig 
næsten en milliard år, før dyrelivet udvikledes. 
Så vi må tænke os til en klode med regn og 
vind, men med et biologisk tomt superkonti-
nent – det vi nu kalder Rodinia – med alskens 
alger og mikroorganismer, mens de dyrefos-
siler, der ellers ville kunne fortælle om gode og 
dårlige tider, savnes helt.

Der findes ikke ret meget havbund med så 
høj en alder, som er bevaret, og der mangler 

således ledetråde til at forstå den tid. Det 
ensformige billede, der følger deraf, har gjort, 
at perioden populært kaldes the Boring billion 
– altså den kedsommelige milliard år, der gik, 
fra den første stigning i iltindholdet fandt sted 
i Jordens atmosfære og frem til, at dyrene blev 
synlige i landskabet, og der kom mange af 
dem.

Men her i Kina er den gamle havbund 
bevaret, og den viser tydeligt, at så kedelig var 
den periode altså heller ikke.

Det er dr. Shuichang Zhang fra det 
nationale kinesiske olieselskab, der igennem 
15 år har undret sig og været fascineret af de 
rytmiske aftegninger i klipperne i Xiamaling-
formationen. Han har indsamlet, fotograferet 
og gransket stedet, som han beskriver som 

magisk og fortryllet sammenlignet med andre 
af de steder, hvor han arbejder.

På den baggrund fik vi her på Nordisk 
Center for Jordens Udvikling ved Syddansk 
Universitet og Københavns Universitet en 
invitation til – under ledelse af professor Don 
Canfield – at dykke ned i fortolkningen af 
den forstenede stregkode.

DET billede, som Xiamaling-formationen 
giver os, er skarpt – næsten som at kigge 1,4 
milliarder år tilbage med et stort teleskop. Det 
er et billede af lang tids stabile forhold, hvor 
den rytmiske påvirkning fra Solen og andre 
himmellegemer er blevet noteret i sten i form 

Klodens stregkoder 
Astrogeologi. Et stribet naturfænomen i Kina giver geologer chancen for at se 1,4 milliarder år tilbage og afkode Jordens samspil med 
andre himmellegemer. Det er striber, som sladrer om vind og vejr og et klima, som svingede i en anden takt, end det gør i dag.
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noteret i sten
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Lyrisk energi. En læser har 
skrevet et digt til Ideer, baseret på 
sektionens egne ord. Side 5



LAYOUT: ANETTE RIEMANN KORREKTUR: LISBETH RINDHOLT

Ideer2  # 11  13. marts 2015 Weekendavisen

FALSIFICERET

Ikke spor macho
At have succes hos det mod-
satte køn har en klar effekt på 
adfærd, viser et nyt studie af 
billearten sortkødet ådselsgra-
ver, Nicrophorus vespilloides. 
Og nej: billen bliver ikke 
kækkere, modigere og mere 
macho-agtig af at tiltrække 
mange hunner. Den bliver 
derimod mere opmærksom 
på sin sociale status og på 
modstand fra konkurrerende 
hanbiller og udviser derfor en 
meget mere forsigtig adfærd. 

For at tiltrække hunner 
finder ådselsgraverhannen 
et passende dyrekadaver og 
udsender derefter feromoner 
som lokkemiddel. Imidlertid 
vil feromonerne også tiltrække 
andre hanner, og så har man 
balladen: Den største han 
vinder. 

Når et par er etableret, 
parrer de sig og slår sig ned 
i kadaveret, som er deres 
madpakke til ynglen. Afviste 
hanner vil imidlertid ofte 

holde sig tæt på og forsøge at 
snige sig til en chance til også 
at befrugte hunnen, såkaldt 
satellit-taktik. 
De dominerende hanner, 
som oftest havde succes med 
at score en hun og dermed 
kunne være mest trygge 
ved at få eget afkom, viste 
sig i forsøget at være meget 
opmærksomme på deres 
egen størrelse: De trak sig 
hurtigere, hvis en større 
han forsøgte at gøre krav på 
kadaver og hun – og var til 
gengæld lige så hurtige til at 
gå til angreb på en truende 
han, som var mindre end 
dem selv. De tog kort sagt 
færre chancer. Modsat vil en 
han, der sjældent får fat i en 
hun, aldrig være tilbagehol-
dende.
»Hanner, der oftere parrer 

sig, er mere usikre på deres 
sociale status,« konklude-
rer Nick Royle, økologisk 
adfærdsforsker fra Centre for 
Ecology and Conservation 
ved University of Exeter. 
»Vores resultater giver ny 
indsigt i, hvordan denne 
fleksibilitet har udviklet sig.« 

Forskerne kalder fænomenet 
for adfærdsmæssig plasticitet: 
»En sådan adfærd er velkendt, 
men ikke velbelyst,« supplerer 
evolutionærbiologen Mauricio 
Carter. »Plasticiteten er vigtig, 
fordi den gør det muligt for 
organismer at tilpasse sig 
hurtigt til forandringer.« hla

Evolution, 9. marts

Anti-videnskab
Når debatten handler om 
videnskabelige emner, er der 
i USA ofte en klar skillelinje 
mellem republikanere og de-
mokrater, hvor republikanere 
for eksempel er mere i tvivl 

om, hvorvidt klimaændringer 
er menneskeskabte, og om 
man skal tro på evolution eller 
kreationisme. Republikanere 
bliver derfor gerne fremstillet 
som antividenskabelige, mens 
demokraterne omvendt er 
rationelle og tror på videnska-
ben. Da Barack Obama blev 
indsat som præsident i 2009, 
lovede han således at »genind-
sætte videnskaben på sin rette 
plads«.

Men det billede holder ikke 
ifølge kommunikationsforske-
re fra Ohio State University, 
for når det er andre emner, der 
diskuteres, så er demokrater 
langt mere skeptiske over for 
videnskaben end republikane-
re. Det er konklusionen efter 
et forsøg, hvor 1500 personer 
skulle læse en kort videnska-
belig tekst og derefter svare på 
spørgsmål om, hvorvidt de var 
enige i informationerne, og 
om de generelt havde tillid til 
videnskaben.

Helt som forventet, så 
reagerede republikanske 

deltagere mere negativt på 
tekster om menneskeskabte 
klimaændringer og evolution. 
Men når den videnskabelige 
tekst handlede om kernekraft 
eller udvinding af skifergas, 
så reagerede demokratiske 
deltagere mere negativt end 
republikanere. Hvad der er 
mere bemærkelsesværdigt, så 
viste svarene fra denne gruppe 
demokrater, at de også havde 
mindre tillid til forskningen 
end andre demokratiske delta-
gere, der lige havde læst mere 
neutrale tekster om geologi 
eller astronomi.

Selv demokratiske vælgere 
begynder således straks 
at miste tilliden til 
videnskaben, når de 
støder på udsagn, 
de ikke er enige i. 
Når det allige-
vel er lykkedes 
at fremstille 
republikanere 
som særligt an-
tividenskabelige 
skyldes det ifølge 

kommunikationsforskerne, at 
klimaændringer og evolution 
debatteres langt flittigere end 
kernekraft og udvinding af 
skifergas. 

Undersøgelsen viste også, at 
demokrater, der ellers oplyste, 
at de troede på menneskeskab-
te klimaændringer, var mere 
skeptiske over for videnskab 
efter at have læst en tekst om 
klimaændringer, end hvis de 
lige havde læst om et mere 
neutralt emne.

Så udover at den ene part 
ikke har noget at lade den 
anden høre, er en anden – og 
nok mere nedslående – kon-

klusion, at når videnska-
belige emner er til de-

bat, så begynder alle 
at miste tilliden til 
videnskaben. jopp

The Annals of 
the American 
Academy of 
Political and 
Social Science, 
marts 2015 

Falsificeret

af optag 
af forskellige 
kemiske forbindelser. 
Tik, tak, tik, tak.

Solens stråler opvarmer ikke Jordens 
overflade ensartet. Strålernes fokus er 
afhængig af jordklodens position og hæld-
ning. Som en underkop, der både spinner 
og rokker, inden den falder til ro på bordet, 
således rokker og drejer Jorden også med en 
vis regelmæssighed. Desuden ændres klodens 
hældning lidt med mellemrum, også det sker 
efter et cyklisk mønster. Men det er ikke kun 
Jorden, som bevæger sig i bestemte cykliske 
mønstre og rytmer. I sin bane rundt om Solen 
påvirkes Jorden også af andre planeter, såsom 
den tunge Jupiter eller naboplaneten Venus, i 
lange, tydelige rytmer.

Det betyder alt sammen, at Solens stråler så 
at sige danser hen over Jordens ydre i flere for-
skellige takter samtidigt. Indstrålingen kon-
centreres til ækvator og spredes ud over plane-
tens overflade efter sin helt egen rytme. Disse 
pulsrytmer har sidenhen effekt på vinde, på 
klima og på havstrømme, og indimellem er 
man så heldig, at sporene herfra aftegnes og 
bevares i Jordens mere pålidelige materialer, 
såsom gletsjer-is, havbund og klippe.

Det første, vi kan aflæse i Xiamaling-
formationens klippers kemiske ledetråde, er, 
at klimaet har ændret sig fra et tørt klima 
med blæst, sådan som vi kender det fra bæltet 
omkring Saharaørkenen, til vådt ækvatorialt 
klima og tilbage igen. Vi kan også aflæse, 
at det hede bånd ved ækvator, hvor Solen 
står og varmer hårdt og lige på, og hvor den 
varme luft stiger til vejrs, er vandret i løbet 
af de millioner år, vi studerer. Eller der kan 
være tale om, at hele kontinentet har bevæ-
get sig gennem forskellige klimazoner, eller 
både og. Uanset hvad, så ligger Xiamaling-
formationen geografisk perfekt i forhold til at 
registrere og aflæse disse klimazone-skift.

Det andet, vi ser, er, at for hver klimazone 
kan man spore små rytmiske ændringer i 

stenenes kemiske optagelser. Tydeligst ses, at 
lag med lyse sten altid ligger sammen med 
lag af mørke sten. Disse såkaldte makkerlag 
varierer, både i tykkelse og indhold, over mere 
end to hundrede meter. Vi mener, at disse 
mønstre afspejler radikalt forskellige vind- og 
havstrømme med henholdsvis et lavt eller højt 
indhold af næringsstoffer. Så havets små orga-
nismer fik altså enten føde eller ingen føde, alt 
efter de forskellige livsforhold, som pulserede i 
havet oven over havbunden ved Xiamaling.

Vi kan altså se, at solsystemets bevægelser 
påvirker vind, havstrømme og liv i havet på 
en måde, der ligner den, vi kender i dag, men 
i en anden takt.

»DET er et unikt og usædvanligt vindue til 
fortiden, der udfordrer begrebet om the Boring 
billion. At vi ser en jord, vi kender, men hvor 
klimaet svinger med en anden rytme, end det 
gør i dag,« siger Don Canfield. 
Når vi nærstuderer de enkelte rytmer, ser vi, 
at de svinger med netop den regelmæssighed, 
som findes mellem Jordens og andre klo-
ders bevægelser i solsystemet. Vi kalder den 
regelbundenhed for Milankovic-cykler efter 

serberen Milutin Milankovic, der i starten af 
1900-tallet undrede sig over istidernes rytme. 

Vi har vidst, at Jordens position og klima 
ændres cyklisk, også for 1,4 milliarder år 
siden. Grækerne blev opmærksomme på det 
omkring 150 år fvt., sidenhen blev teo-
rien videreudviklet af astronomen Kepler 
i 1600-tallet. Man vidste også, at Jorden 
ændrer aksehældning med en middellang 
cyklus på 41.000 år, og at Jordens elliptiske 
bane rundt om Solen varierer over længere 
tid, mens Jordens akseslingren har en cyklus 
på 23.000 år.

Milankovic’ bidrag var elegant at sætte 
mål på, hvordan Jordens kredsløb påvirkes af 
andre kloders omdrejninger og hældninger – 
altså at tolke planeternes indbyrdes snak om, 
hvem der så at sige er den tungeste dreng i 
klassen.

Til trods for at Milankovic’ model var 
smuk og enkel, er det svært at genfinde de 
ældgamle rytmer, som er noteret her på 
Jorden. Heldigvis er der én rytme, der er til at 
stole på: Jupiters indflydelse på vores elliptiske 
bane rundt om Solen og den påvirkning af 
solindstrålingen, det afføder, har en cyklus 

på 405.000 år, og sådan har det været i hele 
solsystemets historie.

Netop denne puls prøvede vi at finde i 
Xiamaling-formationen.

Ofte mangler der på geologiske fundste-
der en mulighed for at bestemme og sam-
menholde alder i overensstemmelse med 
solsystemets rytmer. Xiamaling-formationen 
indeholder dog to lag med vulkansk aske med 
et særligt hårdt mineral – zirkon – hvis alder 
kan bestemmes, og med ekstrem præcision, 
ved Geologisk Museum i København. Det 
skyldes, at i zirkon henfalder uran langsomt 
til bly og danner en slags geologisk ur – hvis 
mineralet ellers lader sig finde.

Postdoc Mafalda Costa fra Center for stjer-
ne- og planetdannelse har fundet de bittesmå 
mineralkorn og analyseret dem i laboratorier 
med flere gange rengjort luft, vand og syrer 
for at afkode det geologiske ur. 

»Arbejdet kræver tålmodighed, men når 
resultatet kommer ind, er belønningen stor,« 
siger Mafalda Costa. Så med en næsten ek-
sakt alder på askelagene og dermed et mål for, 
hvor lang tid der gik, før denne havbund kom 
på plads, har vi fået mulighed for at skille de 
lange fra de korte cyklusser.

I den forbindelse har vi brugt et helt almin-
deligt sorthvidt foto af vejskæringen, hvor 
vi har noteret hver pixels gråtone. Tonerne 
sladrer om forskelligt indhold af for eksempel 
kulstof fra algeopblomstringer i havene, og 
på den måde får vi noget at vide om klima 
og havstrømme og indhold af næringsstof-
fer. I billedernes variation ser vi flere robuste 
rytmer – også den lange, konstante, Jupiter-
genererede påvirkning, der har fundet sted i 
løbet af 405.000 år, ses hen over et to meters 
interval. Forstået på den måde, at når Jorden 
suser rundt i sin elliptiske bane, så varierer 
solstrålernes intensitet jævnligt i løbet af den 
næsten halve million år, og den variation er 
optaget og forstenet og kan således aflæses i to 
meter havbund. Vi kan også iagttage, at andre 
kortere rytmer, aksehældning og akseslingren, 
var hurtigere, end de er i dag. 

Vi har på denne måde fået muligheden for 
et unikt tilbageblik til Jordens klima, som 
det tog sig ud for 1,4 milliarder år siden, og 
til hvordan solsystemets rytmer påvirkede 
planeten og livsforholdene i havene – helt ned 
til den tids algeblomstringer.

FORTSAT FRA FORSIDEN

Klodens stregkoder ... 

Striberne i den kinesiske Xiamaling-
formation afspejler forskellige lys- og 
livsforhold, affødt af Jordens samspil 
med andre himmellegemer.
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