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Så tolkas kol- 
och syreisotoper

SYRE
Syre har två stabila isotoper. Syre-18 med 
tio neutroner är mindre vanlig medan 
syre-16, med åtta neutroner, dominerar.

Den tyngre isotopen 18O kondenserar 
något snabbare och faller tidigare ut ur 
ett regnmoln. När ett moln når upp till 
bergen och fäller snö på glaciärer har 
andelen 18O reducerats, och när mycket 
vatten med 16O binds i glaciärer får alltså 
haven högre andel 18O.

En högre andel 18O i skelett från 
foraminiferer kan tyda på att det fanns 
mer glaciärer på jorden medan de levde, 
alltså att klimatet var kallt. Det finns 
också en effekt som gör att mer 18O binds 
i foraminiferernas skelett när det är kallt i 
vattnet där de lever.

IS (800 000 ÅR, POTENTIELLT UPP MOT 
EN MILJON ÅR) 

Infrysta bubblor innehåller 
luftprover där det går att mäta 
koldioxidhalten. Syreisotoper i 
isen ger information om temper-
aturen. Stoft och kemiska spår 
berättar bland annat om vulkaner 
och biologisk aktivitet.

FORAMINIFERER (UPP MOT 100 
MILJONER ÅR) 

Skal av mikroorganismer 
på havsbotten innehåller 
kemiska spår av hur 
vädret och klimatet var 
när de levde. Bland annat 
analyseras stabila syre- 
och kolistoper.

STEN (MILJONER ÅR, UPP TILL MILJARDER ÅR)

Olika typer av bergarter bildas i olika 
klimat. De avslöjar när det har funnits 
stora glaciärer respektive när det har 
varit varmt.

TRÄDRINGAR (TUSENTALS ÅR)

Träd får tjockare eller tunnare 
årsringar, beroende på hur 
väderförhållandena varierar från 
år till år medan de växer till.

FOSSILA LÖV (HUNDRATALS MILJONER ÅR)

Med mer koldioxid i luften behöver 
växterna färre klyvöppningar och sparar 
då samtidigt vatten. Genom att räkna 
klyvöppningar kan forskare ta reda på 
hur koldioxidhalten har varierat.

GROTTOR (TUSENTALS ELLER 
HUNDRATUSENTALS ÅR) 

Droppstenar byggs upp 
av avlagringar av lösta 
mineraler. Lagren kan 
dateras, och tillväxt-
takten berättar om hur 
fuktigt det var. Analys av 
stabila syreisotoper ger 
mer information.

TORV (TUSENTALS ÅR, 
PÅ VISSA PLATSER TIO-
TUSENTALS ÅR)

Torv består av vit-
mossa (mossor av 
släktet Sphangnum) 
som växer i lager på 
lager under många 
år. Torvens tillväxt 
och stoft som fallit 
ned i mossan berättar 
om nederbörd och 

KOL
Kol har två stabila isotoper. Kol-13 med sju neutroner är mindre 
vanlig, medan kol-12 med sex neutroner utgör nästan allt kol.

Cyanobakterier och alger tar företrädesvis upp 12C i sin foto- 
syntes, så när det är mycket liv i havet blir det en större andel 13C 
som blir kvar i koldioxiden i det omgivande vattnet.

Koldioxid som finns löst i vatten kan bindas i karbonatmineral 
som till exempel kalksten. Mineral av det slaget innehåller större 
andel 13C om de bildades under perioder när det var bra för- 
hållanden för alger och cyanobakterier i havet.
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NATURENS 
ARKIV BERÄTTAR 

OM KLIMATET
Direkta temperaturmätningar med 
termometer har bara funnits sedan 

1600-talet. För att ta reda på hur väder och 
klimat har varierat genom tiderna och på 

olika delar av jorden använder forskare så 
kallade proxydata. De kommer från naturliga 

arkiv som bevarar information om temper-
atur, koldioxidhalt, nederbörd, med mera. 

Proxydata av olika typer och från olika platser 
kombineras för att ge en total bild. Här är 

några exempel.
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