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Jordens klima – og de problemer vi står overfor Jens Koch Hent PDF Bogen omhandler de mange faktorer,
der har indflydelse på jordens klima, både i fortiden og nu. Den tager udgangspunkt i de ændringer af

klimaet, der historisk har været igennem tiderne, lige fra da dinosaurerne levede på jorden, til vikingerne
befolkede Grønland, svenskerne gik over bælterne og til den sidste lille istid, der fik Themsen til at fryse til.

De menneskeskabte indvirkninger på klimaet bliver sat i relief til de naturlige årsager.

Bogen er skrevet for at give læseren et indblik i, at der er mange andre årsager til en kommende
klimaændring end den stående debat om CO2-indvirkningen på klimaet. Dette for at skabe en basal viden,
således at der kan komme en mere nuanceret tilgang til de alvorlige fremtidsudsigter, vi mennesker har på

vores planet.

Uddrag af bogen

Der er, som beskrevet i de foregående afsnit, mange muligheder, som vi ikke kan gardere os imod, og uanset
hvad vi gør, så vil der komme klimaændringer, vi ikke kan gøre noget ved. Det kan skyldes f.eks. kraftige
vulkanudbrud, solens ændring af udstråling, jordens ændrede bane om solen og naturligvis nedslag fra en

kraftig meteor.

Desuden har vi de menneskeskabte ændringer. Dette emne er der debat om inden for videnskaben, og den
fylder meget i det offentlige rum.

En liste over mulige menneskeskabte årsager:

CO2 – øget mængde i atmosfæren

Udledning af gasser fra dyrehold

Skovfældning, ændrede økoområder

Enorme bebyggelser – byer

Befolkningstilvækst

Om forfatteren

Forfatteren Jens Koch er uddannet elektroingeniør. Han har arbejdet indenfor IT, dels som tekniker, men også
som underviser af fagfolk. Han har hele livet været interesseret i astrofysik, herunder bl.a. jordens

klimahistorie, og det har givet ham lyst til at skrive denne bog, da der efter hans mening mangler generel
oplysning om emnet.
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