
Planeten Jorden
Jorden er, så vidt vi ved, den eneste planet i Solsystemet, hvor der er liv. Her er 
bølgende oceaner og frodige skove, og det hele er forbundet i et indviklet økosy-
stem, hvor alt påvirker hinanden. Men Jorden er ikke en isoleret ø i Solsyste-
met. Den bliver i høj grad påvirket udefra af for eksempel Solen og Månen.

Jorden ligger i det, man kunne 
kalde Solsystemets smørhul. I denne 
afstand fra Solen er temperaturen lige 
tilpas til, at Jorden kan have en atmo-
sfære og flydende vand på overfladen. 
Og det skaber de optimale betingelser 
for liv.

Solen og Månens
Påvirkninger er vigtige for livet på 
Jorden. Det er ikke svært at forstå, at 
uden Solen ville der ikke være noget 
liv på Jorden. Men Månen er faktisk 
også vigtig. Den sørger for eksempel 
for tidevandet, der spiller en stor rolle 
for livet i og omkring havet.

Jorden er den tredje planet
I solsystemet regnet fra Solen og har 
den største diameter, masse og tæthed 
af jordplaneterne. Jorden benævnes 
også Verden, Jordloden og Tellus efter 
en romersk gudinde eller Terra efter 
dens latinske betegnelse.

Jorden er et hjemsted for millioner 
af arter,[3] herunder mennesket. Pla-
neten blev dannet for 4,54 milliarder 
år siden, og livet fremkom på dens 
overflade inden for den første milliard 
år. Siden da har Jordens biosfære i 
betydelig grad ændret atmosfæren 
og andre antibiotiske betingelser på 
planeten, så aerobiks organismer har 
kunnet udbrede sig. Derved er et 
ozonlag blevet dannet, som sammen 
med Jordens magnetfelt blokerer for 
skadelig stråling og tillader liv på 
landjorden. Jordens fysiske egenska-
ber, dens geologiske udvikling og dens 
kredsløbsbane har således gjort liv 
muligt i denne lange periode, og be-
tingelser herfor forventes at ved blive 
i endnu 500 millioner til 1 milliard 

år, hvorefter biosfæren går til grunde 
som følge af Solens øgede stråling, og 
livet på Jorden ophører.

Litosfæren 
(Jordens skorpe og den øvre kappe) 
er opdelt i adskillige stive segmenter, 
som kaldes tektoniske plader, der 
bevæger sig over Jordens overflade i 
løbet af mange millioner år. 
Omkring 71 % af overfladen er dæk-
ket af oceaner af saltvand, mens resten 
er kontinenter og øer. Flydende vand 
er nødvendigt for at opretholde alle 
kendte former for liv, og det er ikke 
fundet på overfladen af nogen anden 
planet. Jordens indre er stadig aktiv 
og består af en tyk og forholdsvis fast 
kappe, en flydende ydre kerne, som 
skaber et magnetfelt, og en fast indre 
kerne af jern

Jorden vekselvirker 
Med andre kloder i det ydre rum, 
herunder Solen og Månen. I nutiden 
foretager Jorden et kredsløb om Solen 
for hver omkring 366,26 gange, den 
roterer om sin egen akse. Denne tids-
periode er et siderisk år, som svarer til 
365,26 dage i soltid. 
Jordens rotationsakse hælder 23,4° i 
forhold til det plan, som er vinkelret 
på dens omløbsplan, hvilket bevirker 
årstidsvariationer på planetens over-
flade med en periode på et tropisk år 
(365,24 dage i soltid). Jordens eneste 
naturlige måne, Månen, som begynd-
te at kredse om den for omkring 4,53 
milliarder år siden, fremkalder tide-
vand i oceanerne, stabiliserer akse-
hældningen og nedsætter langsomt 
planetens rotation. Et bombardement 
af kometer i Jordens tidlige historie 

spil-
lede en 
rolle for oceanernes 
dannelse. Senere forårsagede nedslag 
af asteroider betydelige ændringer af 
omgivelser og betingelser på jordens 
overflade.

Planetens mineraler 
Udgør sammen med produkter fra 
biosfæren ressourcer, som tillader 
opretholdelse af en global population 
af mennesker. Befolkningerne har 
grupperet sig i omkring 200 uaf-
hængige og selvstændige stater, som 
vekselvirker med hinanden gennem 
diplomati, rejser, handel og militære 
aktioner. De menneskelige kulturer 
har og har haft mange forskellige syn 
på planeten, herunder at den perso-
nificerer en guddom, at Jorden er flad 
samt i moderne tid et perspektiv på 
kloden som et globalt sammenhæn-
gende miljø, der kræver indgriben og 
pasning. Mennesker forlod for første 
gang planeten i 1961, da Jurij Gagarin 
nåede det ydre rum.
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